
DAGLEGA
Til daglegrar inn-
töku. 120 græn-
metishylki. Inntaka 2-4 hylki á dag.

  
Umboð Celsus ehf. www.celsus.is

BORGARFERÐIRFerðasíða Telegraph.co.uk hefur gefið út lista yfir tíu ódýrustu kost-ina þegar kemur að borgarferðum í Evrópu. Austur-Evrópa kemur sterk inn en efst á listanum trónir Búdapest í Ungverjalandi.
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M argir upplifa að vera þjakaðir af þreytu og doða þrátt fyrir næg-an svefn og gott mataræði. Verk-
smiðjusamsett vítamín geta aldrei líkt eftir fjölbreytni lífrænna næringarefna.
Spirulina, blágrænn þörungur sem talinn er vera næringarríkasta fæða jarðar þar sem hann inniheldur lif-andi næringarefni og telst fæða. Í spirulinu eru þrettán vítamín, sextán steinefni, tuttugu karótínar, átján am-ínósýrur, blaðgræna, prótín, omega, GLA og hún er rík af auðmeltanlegu járni. Hún gefur hreina orku, ein-beitingu, meiri súrefnismettun, góða líðan og næringu. Rannsóknir sýna að spir ulina er gríðarlega öflug vörn gegn flensu og kvefi og hentar fólki á öllum aldri. Margir nýta sér Life-stream Spirulina sem sitt daglega líf-ræna fjölvítamín.Chlorella afeitrar og er talin öflugasta plantan til að hreinsa líkamann. Chlorella styrkir lifrina og bætir alla líkamslykt, gerir andardráttinn fersk-ari, hreinsar óhreina húð

Barley grass kemur á réttu sýrustigi og gerir líkamann basískan. Of súr líkami er algeng afleiðing af vestrænu 
fæði og talin vera undirrót margra sjúkdóma. Barley grass örvar sog-æðakerfið, styður við heilsu liða, dregur úr liðverkjum og bólgum og lækkar kólesteról. Það jafnar magasýrur og örvar vöxt vinveittrar magaflóru, Einnig er það ríkt af stein-efnum, SOD-ensímum, og B-vítam-ínum. Í Lifestream eru eingöngu not-aðar ferskustu og næringarríkustu blöð plöntunnar sem innhalda mesta næringu. 

Lifestream notar eingöngu hrein, líf-rænt ræktuð næringarefni í bestu gæðum og vinnsluaðferðirnar tryggja 
hámarks næringargildi og upptöku. Engin fylliefni, skordýraeitur eða aukaefni.

Ultimate Greens fæst í helstu apótekum, 
heilsubúðum, Hagkaupi og Krónunni. 

KRAFTMIKIL OFURFÆÐACELSUS KYNNIR  Ofurþrenna, Ultimate Greens, í einu glasi, Spirulina, Chlor-

ella og Barley grass. Í Spirulina eru yfir 100 lífræn næringarefni. Chlorella 

hefur hreinsandi áhrif og Barley grass getur gert líkamann basískan.
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Barley grass kemur á réttu sýrustigi og gerir líkamann basískan. Of súr líkami er algeng afleiðing af vestrænu 
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Lifestream notar eingöngu hrein, líf-rænt ræktuð næringarefni í bestu gæðum og vinnsluaðferðirnar tryggja 
hámarks næringargildi og upptöku. Engin fylliefni, skordýraeitur eða aukaefni.

Ultimate Greens fæst í helstu apótekum, 
heilsubúðum, Hagkaupi og Krónunni.
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Erum enn bara hálfdrættingar
Umfang kauphallarviðskipta er hér enn lítið í sam-anburði við nágrannaþjóðirnar. Þetta kom fram í máli Höskuldar H. Ólafssonar, bankastjóra Arion banka, við upphaf Kauphallardaga í bankanum í gær. Þeir eru haldnir í fjórða sinn og lýkur í dag. „Á síðasta ári var meðalvelta hlutabréfa í Kaup-höllinni á dag nærri einn milljarður króna, sem samsvarar þreföldun frá árinu á undan. Markaðs-virði skráðra félaga er svo orðið um þriðjungur af vergri landsframleiðslu þannig að markaðurinn er nálægt því hlutfallslega að vera hálfdrætting-ur á við það sem gerist í löndunum sem við berum okkur helst saman við,“ sagði hann. Að þessu sinni kynna 17 félög starfsemi sína á Kaupahallardögum Arion banka, bæði skráð félög og önnur sem stefna á skráningu.  

- óká
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EFTIR ENDUR-
REISN ÞARF 
UPPBYGGINGU
➜ Viðtal við Þorkel Sigurlaugs-

son, stjórnarformann Fram-
takssjóðs Íslands.

➜ Sjóðurinn hefur greitt hlut-
höfum sínum 27,5 milljarða í 
arð frá stofnun árið 2009.

➜ Vilja nýjan sjóð sem leggur 
áherslu á uppbyggingu inn-
viða samfélagsins.

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012
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Sjálfsagt að laun séu lág  Formaður 
Kennarasambands Íslands segir að 
stjórnmálamenn skorti þor til að 
takast á við launamál kennara. 4
Dýrt að vera með óþol   Tollar eru 
lagðir á mjólkurlausan ís þótt hann 
sé ekki framleiddur á Íslandi. 8
Brottfarir og lendingar í uppnámi  
Skæruverkföll hjá Isavia gætu sett úr 
skorðum 80 brottföll og lendingar. 10

MENNING Sýning Skálm-
aldar, Baldur, er þungarokk 
með leikrænu ívafi. 20

LÍFIÐ Tina Dickow heldur 
sína fyrstu tónleika í Íslandi 
í maí.  22

SPORT Guðmundur Guð-
mundsson vildi verja heiður 
sinn og liðsins. 26

SKOÐUN Gunnar Þorsteins-
son skrifar um Krossgötur 
og smjörklípu. 13
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Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla og Vesturbergi

Jakki
kr. 4.990.-

NEXT • KRINGLUNNI • SÍMI 551 3200

NJÓTTU ÞÍN
Í

EVRÓPU

Pálína Njarðvík

VEIÐISYSTUR  Þær Vilborg og Kristín Reynisdætur fara árlega til veiða í Vífilsstaðavatni við upphaf íslenska veiðitímabilsins. 
Tugir veiðimanna komu að vatninu í gær í blíðskaparveðri.    FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SJÁVARÚTVEGUR Niðurskurður á 
fjárframlögum til Hafrannsókna-
stofnunar getur haft þau áhrif að 
aflaráðgjöf stofnunarinnar í ein-
stökum tegundum getur orðið undir 
því sem viðkomandi stofn þolir. 
Því geta nokkrir tugir milljóna 
sem sparaðir eru af ríkinu í rann-
sóknafé orðið samfélaginu dýrir. 

Staða stofnunarinnar er alvar-
leg vegna tekjusamdráttar og útlit 
er fyrir að ekki verði mögulegt að 
sinna grunnrannsóknum, en á þeim 
byggir aflaráðgjöf á hverjum tíma. 

„Okkur finnst mjög þrengt að 
fjármögnun rannsókna núna, og 
í raun eru slæmar horfur í allri 
okkar starfsemi. Við teljum þetta 
bráðnauðsynleg verkefni sem við 
erum að sinna en samdráttur í fjár-
veitingum og sértekjum er farinn 

að hafa áhrif á okkar kjarnastarf-
semi,“ segir Jóhann Sigurjónsson, 
forstjóri Hafrannsóknastofnunar. 

Hafrannsóknastofnun fær um 
1,4 milljarða króna á fjárlögum 
fyrir árið 2014, en sértekjur eru 
áætlaðar 1,1 milljarður. Tekjur 
Hafrannsóknastofnunar dragast 
því saman um hátt í 300 milljónir 
króna frá 2012 eða yfir 10 prósent.

Jóhann tekur dæmi. „Við erum 
komin í krappan dans með vökt-
unarrannsóknir; eftirliti með því 
að stofnar séu nýttir með sjálf-
bærum hætti. Eftir því sem meira 
er gengið á slíkar rannsóknir 
verður óvissan í okkar mælingum 
meiri. Það getur hreinlega komið 
niður á aflaráðgjöf í einstökum 
tegundum, því eftir því sem við 
vitum minna þeim mun varfærn-

ari þarf ráðgjöfin að vera,“ segir 
Jóhann og útskýrir að ef ætlunin 
er að fullnýta fiskistofn þá þurfa 
mjög nákvæmar upplýsingar að 
liggja fyrir, ef ekki á illa að fara. 
„Þetta er grundvallaratriði og 
byggir á nútíma sjálfbærnisvið-
miðum og okkar skyldum í því 
ljósi. Á alþjóðavettvangi er skýr 
krafa um sjálfbærar veiðar, að 
áhættan sé ekki óþarflega mikil 
við nýtingu þessara stofna,“ segir 

Jóhann. „Vottun um sjálfbærar 
fiskveiðar leikur sífellt stærra 
hlutverk og því getur þetta 
jafnframt komið niður á mark-
aðssetningu afurðanna til við-
bótar við minni veiðar en mögu-
legar væru ef rannsóknum yrði 
sinnt vel. Það er því afar brýnt 
að tryggja betur rekstrargrunn 
rannsóknanna, ekki aðeins í ár eða 
á næsta ári, heldur til lengri fram-
tíðar.“  svavar@frettabladid.is

Fjársveltið gæti reynst dýrt 
Niðurskurður til Hafrannsóknastofnunar kemur niður á nauðsynlegum grunnrannsóknum. Án þeirra gæti 
aflaráðgjöf orðið undir því sem nytjategundir þola með tilheyrandi tekjutapi fyrir fólk og fyrirtæki í landinu.

Úthald rannsóknaskipanna tveggja, Árna Friðrikssonar og Bjarna Sæ-
mundssonar, er stærsti útgjaldaliður Hafrannsóknastofnunar og erfitt að 
draga verulega úr kostnaði í rekstri án þess að leggja öðru skipinu hluta úr 
ári. Eins og staðan er núna verður úthaldsdögum skipanna tveggja fækkað 
úr 340 eins og þeir voru í fyrra í um 200 í ár. 

Úthaldsdögum fækkað um 140 daga í ár

VEIÐI „Við mætum á hverju einasta 
ári. Það er einfaldlega skylda,“ 
segir Vilborg Reynisdóttir, for-
maður Stangveiðifélags Hafnar-
fjarðar, sem mætti ásamt Kristínu 
systur sinni að Vífilsstaðavatni 
snemma í gærmorgun. 

Gærdagurinn markaði upphaf 
stangveiðitímabilsins hér á landi 
og tugir manna sóttu vatnið heim 
í blíðuveðri. Strax um morguninn 

voru tólf veiðimenn mættir og 
þöndu flugustangirnar, að sögn 
Vilborgar og þegar leið á daginn 
skiptu þeir tugum sem kíktu til að 
ná úr sér veiðihrollinum. 

„Ég hef aldrei fengið neitt á 
þessum fyrsta degi veiðitíma-
bilsins,“ segir Vilborg hlæjandi, 
en hún sér ekki hvaða máli það 
skipti og gleðst yfir því að biðin 
er á enda. 

Aðeins höfðu menn spurnir af 
því að ein bleikja hefði látið glepj-
ast, en ungur veiðimaður sleppti 
henni að lokinni viðureign.   - shá

Veiðimenn fjölmenntu að Vífilsstaðavatni í gær en fátt segir af aflabrögðum: 

Tugir veiðimanna og ein bleikja
  Ég hef aldrei fengið 

neitt á þessum fyrsta degi 
veiðitímabilsins.

Vilborg Reynisdóttir 
formaður Stangveiðifélags Hafnarfjarðar

FÓLK Meirihluti ráðherra í ríkis-
stjórn Íslands er með iPhone-
síma, eða fimm. Hinir fjórir eru 
með snjallsíma frá Samsung.

Ráðherrarnir eru afar mis-
virkir á samfélagsmiðlum. Til 
að mynda eru Ragnheiður Elín 
Árnadóttir og Sigurð-
ur Ingi Jóhannsson 
ekki virk á Twit-
ter. Hanna Birna 
Kristjánsdóttir er 
langöflugust á 
miðlinum með 
tæp þúsund 
tíst. 

Á Face-
book 
er það 
hins 
vegar 
Bjarni 
Benedikts-
son sem trónir á 
toppnum en rúmlega átta þúsund 
manns líkar við síðuna hans.

 lkg / sjá síðu 22

Símar íslensku ráðherranna:

iPhone með 
vinninginn

Bolungarvík 4°  SSA 3
Akureyri 8°  SA 2
Egilsstaðir 7°  SSA 5
Kirkjubæjarkl. 6°  SA 6
Reykjavík 7°  SA 7

Milt í veðri    Í dag eru horfur á 
SA-strekkingi allra syðst, annars hægari 
vindi. Skúrir á stöku stað S- og V-til en 
bjart með köflum norðanlands. 4

Eftir endurreisn er upp-
bygging nauðsynleg
Viðtal við Þorkel Sigurlaugsson, fram-
kvæmdastjóra Framtakssjóðs Íslands. 
Sjóðurinn hefur viðrað hugmyndir um 
nýjan sjóð sem legði áherslu á upp-
byggingu innviða samfélagsins.
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VÍSINDI Ný hágæðasmásjá, sem 
kemur til með að valda straum-
hvörfum í rannsóknum í frumulíf-
fræði, verður vígð í Háskóla Íslands 
á næstu dögum. 

Smásjáin, sem er hýst í Lækna-
garðinum, kostaði tugi milljóna 
króna. Hún kemur til með að nýt-
ast í mikilvægum rannsóknum sem 
skipta sköpum fyrir læknisfræði-
legar rannsóknir á Íslandi. 

Eiríkur Steingrímsson, pró-
fessor í læknadeild HÍ, segir til-
komu smásjárinnar gífurlega 
þýðingarmikla fyrir samfélagið. 
„Smásjáin gerir okkur vísinda-
mönnum kleift að skoða staðsetn-
ingu próteina innan í frumum, jafn-
vel þegar fruman er lifandi. Hún 
verður nýtt í lífvísindarannsóknir, 
til að auka skilning á og auðvelda 
rannsóknir á alvarlegum sjúkdóm-

um á borð við brjóstakrabbamein, 
sortuæxli, arfgenga heilablæðingu 
og í stofnfrumurannsóknir.“ 

Kaupin á tækinu eru afrakst-
ur samvinnu margra vísindahópa, 
sem stóðu í sameiningu að styrktar-
umsókninni. „Um er að ræða mörg 
rannsóknarteymi, og þau munu öll 
koma til með að nýta smásjána í 
sínum rannsóknum,“ segir Eiríkur. 
„Við erum að leita eftir því að efla 
samstarf dreifðra stofnana sem 
allar sinna rannsóknum af þessu 
tagi, bæði utan og innan háskólans 
í þeirri viðleitni að efla samstarfið.
Lífvísindasamfélagið á Íslandi er 
lítið, en það er stöðugt að eflast. Til-
koma smásjárinnar er liður í því.“ 

Smásjáin er af gerðinni Olympus 
FV1200, sem er fluorescent conofal-
smásjá af bestu gerð. 

Sú smásjá sem áður var nýtt í 

rannsóknir af þessu tagi var ekki 
nándar nærri eins öflug og þessi, 
og umskiptin því gríðarleg. 

„Þetta er allt annað, þetta er í 
raun eins og að skipta út Trabant 
fyrir Benz,“ segir Eiríkur stoltur.

Vígslan fer fram í Lækna-
garði 23. apríl og mun mennta-
málaráðherra annast hana.
 julia@frettabladid.is

Tugmilljóna smásjá 
til frumurannsókna
Ný hágæðasmásjá var keypt fyrir Læknagarð í Háskóla Íslands. Talið er að hún 
muni skipta sköpum í rannsóknum á alvarlegum sjúkdómum á Íslandi.

SMJÁSJÁIN 
 Sævar Ingþórs-
son doktors-
nemi er stoltur 
af nýju smá-
sjánni.
FRÉTTABLAÐIÐ/

DANÍEL

   Smásjáin gerir okkur 
vísindamönnum kleift 
að skoða staðsetningu 

próteina innan í frumum, 
jafnvel þegar fruman er 

lifandi.
Eiríkur Steingrímsson, prófessor við 

Háskóla Íslands

➜ Myndu hugleiða 
að kjósa hægri-
menn 

38,10%
já

61,90%
nei

STJÓRNMÁL MMR kannaði 28. 
mars til 1. apríl afstöðu almenn-
ings til þess hvort til greina 
kæmi að kjósa nýtt framboð 
hægrimanna, sem nyti stuðnings 
Þorsteins Pálssonar, fyrrverandi 
formanns Sjálfstæðisflokksins, 
ef það byði fram í næstu Alþing-
iskosningum. 

Af þeim sem tóku afstöðu 
sögðu 38,1 prósent að til greina 
kæmi að kjósa nýtt framboð 
hægrimanna í næstu kosningum 
og 61,9 prósent sögðu það ekki 

koma til greina. 
Þetta er meiri 

stuðningur við 
mögulegt fram-
boð en áður 
hefur mælst, 
seg i r  M M R.
Svipuð könnun 
hafi verið gerð 
2012 þegar nýtt 
framboð Guð-
mundar Stein-

grímssonar og Besta flokksins 
var til umræðu og líka þegar nýtt 

framboð Lilju Mósesdóttur kom 
til tals.

Þessi framboð nutu stuðnings 
23-24 prósenta þeirra sem tóku 
afstöðu. Hæst hafi stuðningur 
við framboð Guðmundar Stein-
grímssonar farið í 34 prósent í 
október 2011. Þeir sem tóku þátt 
í könnuninni var fólk 18 ára og 
eldra sem valið var handahófs-
kennt úr hópi álitsgjafa MMR.
Svarfjöldi var 960. 65 prósent 
þeirra tóku afstöðu til spurn-
ingarinnar.  - jme

MMR kannaði afstöðu almennings til nýs framboðs hægrimanna:

Fengi hugsanlega 38 prósent 

ÞORSTEINN 
PÁLSSON

Þorsteinn, var þeim safnað á 
þínu blómaskeiði?
„Já, ég hef löngum verið bæði 
blómlegur og ræktarlegur.“
Þorsteinn H. Gunnarsson hefur opnað 
sýningu á þurrkuðum íslenskum plöntum 
sem hann tíndi árið 1968, sama ár og hann 
kvæntist. 

LÖGREGLUMÁL Kona á fimmtugs-
aldri var handtekin við JL-hús-
ið í gær. Starfsmaður Nóatúns 
gerði lögreglu viðvart eftir 
að  hann sá konuna sveifla ein-
hverju sem líktist riffli af svöl-
um í íbúð sinni. 

Sérsveitin fór inn í íbúðina og 
framvísaði konan þá rifflinum, 
sem reyndist vera eftirlíking. 
Engum skotum var hleypt af á 
meðan á aðgerðum stóð.

Ekki er vitað hvað konunni 
gekk til. Hún hefur áður komið 
við sögu lögreglu.

  - jm

Kona handtekin við Nóatún:

Riffillinn var 
eftirlíking

ALÞINGI „Það eru brýnir almanna- 
og öryggishagsmunir í húfi,“ sagði 
Hanna Birna Kristjánsdóttir inn-
anríkisráðherra þegar hún mælti 
fyrir lagafrumvarpi á Alþingi 

í  gær um að 
f r e s t a  ve rk-
fallsaðgerðum 
undirmanna á 
Herjólfi til 15. 
september.

Þar með verða 
siglingar milli 
lands og Eyja 
samkvæmt áætl-
un. 

Hanna Birna sagði að sátt í 
deilunni væri ekki í sjónmáli og 
því stæðu stjórnvöld  frammi 
fyrir þeim erfiða kosti að grípa 
inn í kjaramál deiluaðila og sú 
ákvörðun væri ekki létt. 

  Sjómenn eru afar ósáttir við 

þá ákvörðun að setja lög á verk-
fallsaðgerðirnar.

Jónas Garðarsson hjá Sjómanna-
félagi Íslands segir að sjómenn séu 
ósáttir við þessa ákvörðun. 

„Sérstaklega þar sem stjórnar-
herrarnir hafa ekki leitað efnisraka 

og kannað hvað er í þessari kröfu-
gerð okkar,“ segir Jónas. „Fólkið 
á Herjólfi á rétt á sambærilegum 
kjarabótum og félagar þeirra sem 
vinna sambærileg störf á öðrum 
skipum. Það er það sem verið er að 
fara fram á.“   - jme

Lög sett á verkfallsaðgerðir sjómanna á Herjólfi vegna brýnna hagsmuna:

Sátt í deilunni ekki í sjónmáli

LÖG Á VERKFALL  Samgöngur á milli lands og Eyja verða samkvæmt áætlun eftir að 
lög voru sett á verkfallsaðgerðir undirmanna á Herjólfi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HANNA BIRNA 
KRISTJÁNSDÓTTIR 

SVEITARSTJÓRNIR Tillaga um að 
ráðist verði í átak til að uppræta 
heimilisofbeldi var samþykkt á 
borgarstjórnarfundi í gær. 

Borgin kallar eftir samstarfi við 
stofnanir á borð við Barnavernd, 
Félagsþjónustuna og Mannrétt-
indaskrifstofu, sem hafa þekkingu 
í málaflokknum, til að bregðast við 
og sporna gegn samfélagsmeininu. 

Vonir eru um að árangur geti 
náðst í að veita bæði þolendum 
og gerendum stuðning og úrræði. 
Brýna þarf fyrir fólki að fleiri mál 
séu tilkynnt og úr þeim unnið til að 
draga úr heimilisofbeldi.  - jm

Átak samþykkt í borginni:

Vilja uppræta 
heimilisofbeldi

APRÍLGABB Fréttablaðið sagði frá því að fyrsti íslenski sirkusbjörninn 
yrði til sýnis fyrir gesti Húsdýragarðsins í gær. Bangsinn var sagður 
á vegum Sirkuss Íslands og átti að taka þátt í sirkussýningu hans. 

Norski björninn Bamse, sem á íslensku er nefndur Bangsi, er þó 
enginn alvöru björn heldur er hann tuskudýr. 

Sirkusstjórinn Lee Nelson sagði stemninguna í dýragarðinum hafa 
verið frábæra og að enginn hafi verið skúffaður þó að dýrið hafi ekki 
verið raunverulegt. „Við lékum listir okkar fyrir gestina og allir voru 
sáttir við frábæran dag og skemmtu sér konunglega,“ sagði hann en 
nokkur fjöldi mætti á svæðið.

„Mig langar að árétta það að Sirkus Íslands myndi aldrei nota lif-
andi dýr. Slíka meðferð á dýrum líðum við alls ekki.“  - jm

Nokkur fjöldi fólks hljóp apríl í Húsdýragarðinum í gær:

Sirkusdýrið Bangsi er tuskudýr

SIRKUSBJÖRNINN „BANGSI“  Gestir Húsdýragarðins voru alsælir með meðlimi 
Sirkuss Íslands í gær þótt stjarnan hafi verið úr tuskuefni.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SPURNING DAGSINS

Páskar í Dublin

VITA er lífiðVITA
Suðurlandsbraut 2
Sími 570 4444  

Skráðu þig
í netklúbbinn - VITA.is

17. – 21.apríl

*Verð án Vildarpunkta 69.900 kr.

Tilboðsverð á mann frá 59.900 kr.
og 12.500 Vildarpunktar*
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Innifalið: Beint flug með Icelandair, 
gisting á hótel Mespil með
morgunverði í 4 nætur 
og íslensk fararstjórn.



Myndin er eftir Rafael Pinho  
og er byggð á Piano Transplants  
(1968-2005) eftir Anneu Lockwood.

Fylgist með á 
www.listahatid.is

N 28
2014

Listahátíð
í Reykjavík

Dagskrá 28. Listahátíðar  
í Reykjavík kynnt í dag 
Miðasalan hefst kl. 15
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KENNARAVERKFALL Kennaraþing 
Kennarasambands Íslands (KÍ) var 
sett á Grand Hóteli í gær. Þingið er 
haldið í skugga verkfalls fram-
haldsskólakennara sem staðið 
hefur yfir í á þriðju viku. 

Illugi Gunnarsson, mennta- og 
menningarmálaráðherra, vék ekki 
að kjarabaráttu kennara í ræðu 
sinni við upphaf þings. Hann 
sagði að yfirstandandi samninga-
viðræður ættu ekki að fara fram 
í fjölmiðlum eða á ráðstefnu sem 
þessari. „Það er miklu stærra mál 
sem hér er verið að ræða. Hér 
er verið að ræða menntakerfið 
í heild sinni en ekki bara kjara-
deiluna. Ég vil leggja áherslu á 
almenn atriði sem við eigum að 
geta náð samstöðu um. Við þurf-
um að bæta frammistöðu fram-
haldsskólanema,“ sagði hann. 
„Við þurfum að bæta lesskilning 
og starfsemina á grunnskólastig-
inu þar af leiðandi. Við þurfum að 
efla heimilin. Þetta eru mikilvæg 
atriði burtséð frá þeirri kjara-
deilu sem nú er uppi. Umræðan 
um kaup og kjör núna fer fram 
við samningaborðið.“ 

Þórður Hjaltested, formaður 
Kennarasambands Íslands, sagði 
það dapurlegt að setja Kennara-
þing þegar stór hluti félagsmanna 
væri í verkfalli. Hann sagði að 
stjórnmálamönnum þætti sjálf-
sagt að kennarastéttin væri illa 
launuð og kallaði eftir auknu fjár-
magni til skólastarfsins. „Þróunin 
frá hruni hefur verið sú að kenn-
arar dragast aftur úr. Það launa-
skrið sem Seðlabankinn er farinn 
að gera ráð fyrir í sínum viðmið-
um er ekki til staðar hjá kennur-
um. Við erum tilbúin að setjast 
niður um ákveðnar kerfisbreyt-
ingar en forgangurinn er launa-
mál og við verðum að fá botn í þau 
áður en við stígum í aðra vinnu.“

Guðríður Arnardóttir, formað-

ur Félags framhaldsskólakennara, 
var óánægð með að menntamála-
ráðherra hefði ekki talað um yfir-
standandi kjaradeilu við setningu 
þingsins í gær. „Brýnasta verk-
efni menntamálaráðherra núna 
er að beita sér fyrir lausn í kjara-
deilu framhaldsskólakennara og 
koma skólanum til starfa á ný. Ég 
hef ekki séð mikið af ráðherrum 
tjá sig né beita sér í þessari kjara-
deilu. Þó að fjármálaráðherra 
haldi um veskið hlýtur það að 
vera faglegur ráðherra mennta-
mála sem á að knýja á um að fá 
fjármuni inn í sitt ráðuneyti.“ 

Formaður KÍ lýsti í ræðu 
sinni yfir áhyggjum af því að 
fáir sæktu í kennaranám vegna 
lágra launa. Laun íslenskra kenn-

ara væru fyrir neðan meðaltal 
OECD-ríkjanna. Formaður Félags 
framhaldsskólakennara tók undir 
áhyggjurnar, „Hvernig eigum við 
að laða að hæfa kennara til að 
sinna kennslu þegar framhalds-
skólakennarar eru rétt hálfdrætt-
ingar í launum á við kollega sína á 
Norðurlöndunum? Það hefur verið 
bent á það í alþjóðaskýrslum að 
það þurfi að hækka laun íslenskra 
kennara til að viðhalda nýliðun í 
stéttinni,“ sagði Guðríður. 

Kennaraþing KÍ stendur yfir 
fram á föstudag.

  snaeros@frettabladid.is

Sjálfsagt að launin séu lág
Formaður Kennarasambands Íslands segir að stjórnmálamenn skorti þor til að takast á við launamál kennara 
og þyki sjálfsagt að launin séu lág. Menntamálaráðherra ávarpaði Kennaraþing í gær og vill að sátt náist um 
styttingu framhaldsskólans og aðrar kerfisbreytingar. Óánægja ríkti með að ráðherra ræddi ekki kjaramál. 

1.088 var fjöldi fram-
haldsskólakenn-

ara og leiðbeinenda veturinn 
1999 til 2000. 
Þeim hefur fjölgað árlega frá þeim 
tíma og voru 1.656 veturinn 2011 
til 2012.

KENNARAÞING  Illugi Gunnarsson ávarpaði þingið í gær og ræddi almenn sóknarfæri í menntakerfinu. Hann vill stórbæta læsi 
ungmenna og minnka brottfall úr framhaldsskólum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

  Ég hef 
ekki séð mikið 

af ráðherrum 
tjá sig né beita 

sér í þessari 
kjaradeilu.  

Guðríður Arnardóttir, 
formaður Félags 

framhaldsskólakennara

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, 
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Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

MILT Í VEÐRI  Í dag og næstu daga ríkja S- og SA-áttir, vindur verður yfirleitt hægur, 
þó má búast við hvassviðri syðst á morgun, einkum undir Eyjafjöllum. Lægir smám 
saman og á föstudaginn eru horfur á hæglætisveðri um allt land. Hiti breytist lítið. 
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FRAKKLAND, AP Manuel Valls tók 
í gær við forsætisráðherraemb-
ætti Frakklands af flokksbróður 
sínum, Jean-Marc Ayrault. Báðir 
eru þeir sósíaldemókratar rétt 
eins og François Hollande, forseti 
landsins.

Hollande ákvað að skipta þyrfti 
um ríkisstjórn eftir að Sósíal-
demókrataflokkurinn fékk slæma 
útreið í sveitarstjórnarkosningum 
á sunnudag.

Reiknað er með að Valls muni 
kynna nýjan ráðherralista í dag. - gb

Hollande skiptir um stjórn:

Valls tekur við 
af í Frakklandi

RÁÐHERRASKIPTI  Manuel Valls og 
Jean-Marc Ayrault. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÍSRAEL, AP John Kerry, utan-
ríkisráðherra Bandaríkjanna, 
hélt til Ísraels í gær í von um 

að koma við-
ræðum Ísraela 
og Palestínu-
manna af stað 
á ný.

Ýmis merki 
voru um að 
hægt yrði að 
hefja viðræður 
ef samkomu-

lag tækist, sem snerist um að 
Jonathan Pollard yrði látinn 
laus úr fangelsi í Bandaríkj-
unum í skiptum fyrir hundruð 
palestínskra fanga í Ísrael. - gb

John Kerry flaug til Ísraels:

Reynt að bjarga 
viðræðunum

KENNARAVERKFALL Forystu kennara og mennta-
málaráðherra greinir á um hvort heppilegt sé 
að ræða kerfisbreytingar á borð við styttingu 
framhaldsskólans í kjarasamningum. 

Illugi Gunnarsson ráðherra segir að stytting 
framhaldsskólans sé til umræðu í kjaraviðræð-
um nú. „Það eru ýmis atriði í kjarasamningum 
kennara sem hafa áhrif á það hvernig við getum 
breytt skólakerfinu og þróað það. Meðal annars 
með styttingu framhaldsskóla.“ 

Formaður KÍ, Þórður Hjaltested, og formaður 
Bandalags háskólamanna, Guðlaug Kristjáns-
dóttir, sögðu bæði í erindum sínum á Kennara-
þingi í gær að kjaraviðræður væru ekki réttur 

vettvangur til að ræða styttingu 
framhaldsskólans. „Við þurfum 
að fá botn í launamálin áður en 
við ræðum aðrar breytingar,“ 
sagði Þórður.

Undir þetta tekur Guðríður 
Arnardóttir, formaður Félags 
framhaldsskólakennara. „Þú 
ræðir ekki kerfisbreytingar í 
menntakerfinu við einhverja 
eina tiltekna fagstétt. Launa-

málin eru forgangsatriði og ráðherra er ekki að 
byrja á réttum enda.“

 - ssb

Forysta kennara segir ekki tímabært að ræða styttingu framhaldsskólans: 

Botn verður að fást í launadeilu

ÞÓRÐUR 
HJALTESTED

JOHN KERRY

VÍSINDI Allt bendir til að niður-
stöður stofnfrumurannsókna sem 
birtust í janúar síðastliðnum hafi 
verið byggðar á fölsunum. Þetta 
fullyrðir rannsóknarnefnd í Japan, 
og kemur fram í vísindatímaritinu 
Nature. 

Rannsóknarnefndin skilaði 
þeirri niðurstöðu að höfundur-
inn Haruko Obokata hafi hagrætt 
gögnum í rannsóknarvinnunni og 
sýnt fram á vanrækslu í starfi sem 
leiðir til þess að niðurstaða rann-
sóknarinnar er ekki marktæk.  - jm

Stofnfrumurannsókn fölsuð:

Niðurstöðurnar 
ómarktækar 



Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is

Mazda CX-5 4WD 2,0i SkyActiv bensín. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,6 l/100 km. og 5,5 l/100 km. með sjálfskiptingu og 2,2 lítra SkyActiv dísilvél.
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

TOP SAFETY PICK 2014
  Bandaríska umferðaröryggisstofnunin IIHS

BÍLL ÁRSINS Í JAPAN 2012-2013
    ein virtustu verðlaun bílgreinarinnar

AUTOMOBILE ALL-STAR 2013

L’ANNUEL DE
L’AUTOMOBILE

2014
    The Best Cars in America, AUTOMOBILE

BESTI SPORTJEPPINN 2014
     L’Annuel de l’automobile

MESTA ÁNÆGJAN

MAZDA CX-5 er sigurvegarinn í sínum 
flokki í ánægjukönnun J.D. Power en 
niðurstöðurnar byggja á svörum frá 
83.000 eigendum nýrra bíla. 

LÆGSTI 5 ÁRA 
REKSTRARKOSTNAÐURINN
Mazda bílar hafa lægsta 5 ára rekstrarkostnaðinn 
skv. könnun Kelley Blue Book.

BESTI SPORTJEPPINN 2013 
       Best Crossover, Auto Express

BESTI SPORTJEPPINN
     Best SUV, Green Awards WHATCAR

Mazda CX-5 er vel að þessum verðlaunum kominn. Hann er búinn SKYACTIV spartækni MAZDA, er einstaklega fallegur á að líta og með miklum staðalbúnaði: skynvætt fjórhjóladrif (4WD), 
snjallhemlunarkerfi (Smart City Break Support), blindpunktsaðvörunarkerfi (Rear Vehicle Monitoring), i-stop spartækni, Bluetooth síma- og tónhlöðutengi, 17” álfelgur, nálægðarskynjari, 
upplýsingasnertiskjár í mælaborði, hraðastillir (cruise) og regnskynjari í framrúðu. Dráttargetan er 1800-2000 kg og veghæðin er 21 cm. Komdu í reynsluakstur.

BEINSKIPTUR 4WD FRÁ 5.590.000 KR.
SJÁLFSKIPTUR 4WD FRÁ 5.890.000 KR.

J.D. Power | 2013
    Kelleys Blue Book

_ _ _ _

_
_ _   _
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1. Hvað bíða mörg mál umræðu á 
Alþingi?
2. Hvar er Japönum bannað að veiða 
hval?
3. Hvað er Hjalti Nordal Gunnarsson 
tónskáld gamall?

SVÖR:

1. Rúmlega 80. 2. Í Suður-Íshafi nu. 3. 15 
ára.

VELFERÐARMÁL Skoðað verður á 
næstunni hvort ný stjórnsýslu-
stofnun verði sett á stofn til að 
hafa umsjón með verkefnum ríkis-
ins á sviði félagsþjónustu og barna-
verndar. Einnig myndi stofnunin 
hafa eftirlitshlutverk til að tryggja 
gæði þjónustunnar sem verið er að 
veita í málaflokkunum. 

Eygló Harðardóttir félagsmála-
ráðherra kynnti hugmyndina á rík-
isstjórnarfundi á mánudaginn síð-
astliðinn. 

„Vinna við mótun fjölskyldu-
stefnu hefur lengi verið í gangi í 
ráðuneytinu. Umfjöllun um úrræði 
fyrir börn í vanda og ábending-
ar, sem við höfum fengið um að 
tryggja þurfi betur gæði og eftirlit 
í félagsþjónustunni almennt, varð 
til þess að ég taldi rétt að skipa 
starfshóp til að beina sjónum að 
þeim málum. Hópurinn mun skoða 
hvernig megi útfæra þetta betur 
og þá sérstaklega hugmyndina um 
nýja stjórnsýslustofnun sem tæki 
við þessu eftirlitshlutverki,“ segir 
Eygló. 

Hún segir að horft sé til danskr-
ar fyrirmyndar en þar í landi 
starfar stofnunin Socialstyr elsen 
undir félagsmálaráðuneytinu. 
Ýmis verkefni sem hafa verið í 
höndum Barnaverndarstofu eða 
eru unnin innan velferðarráðu-
neytisins í tengslum við félags-
þjónustu sveitarfélaga munu þá 
flytjast yfir til þessarar nýju 
stofnunar. 

Verkefnin eru túlkun laga, 
umsýsla og ráðgjöf við þá sem 
þjónusta börn, fatlað fólk, aldraða 
og innflytjendur auk Íslendinga í 
vanda erlendis. 

„Sveitarfélögin hafa verið í 
auknum mæli að taka við verk-
efnum á sviði félagsþjónustunn-
ar og hafa að mínu mati sinnt því 
mjög vel. Ríkið þarf aftur á móti 
að tryggja að það sé gott eftir-
lit og gæði í þjónustunni sem er 
veitt um allt landið. Þetta er viða-
mikið verkefni og við þurfum að 
vanda okkur því við erum með við-
kvæmustu einstaklingana í samfé-
laginu undir. Starfshópurinn mun 
því leita leiða til að ríkið geti stutt 
sem best við sveitarfélögin, eflt 
þau enn frekar, og þetta er ein 
hugmyndin,“ segir Eygló og bætir 
við að einnig verði lögð áhersla á 
snemmtæka íhlutun vegna vanda 

barna og unglinga þar sem horft 
verði til samstarfs við heilbrigðis-
ráðherra. erlabjorg@frettabladid.is  

Tryggja eftirlit með 
félagsþjónustunni
Félagsmálaráðherra kynnti á ríkisstjórnarfundi skipun starfshóps til að endur-
skoða velferðarþjónustu við börn og barnafjölskyldur. Hugmynd um nýja stjórn-
sýslustofnun sem hefur umsjón með félagslegum verkefnum ríkisins er á borðinu. 

BÖRN  Stofnunin mun meðal annars hafa eftirlit með þjónustu sveitarfélaganna í 
barnaverndarmálum og veita þjónustuaðilum ráðgjöf. FRÉTTABLAÐIÐ/

  Þetta er 
viðamikið 

verkefni og 
við þurfum 

að vanda 
okkur því við 

erum með 
viðkvæmustu einstakling-

ana í samfélaginu undir. 
Eygló Harðardóttir, 

félagsmálaráðherra. 

STJÓRNMÁL  Ríkisstjórnin er búin 
að afgreiða á annað hundrað mála 
frá því hún kom til valda fyrir 
tæpu ári, samkvæmt upplýsingum 
sem Fréttablaðið fékk í Stjórnar-
ráðinu.

Lagafrumvörp eru 110, auk þess 
hefur stjórnin afgreitt á annan tug 
þingsályktunartillagna. 

Ef allt er skoðað hefur ríkis-
stjórnin afgreitt á milli 120 og 130 
mál.  

Á þingmálalista ríkisstjórnar-
innar voru 173 mál þegar listinn 
var birtur í haust. Hann var endur-
skoðaður fyrir vorþing.  

Það styttist í að Alþingi fari í 
sumarfrí, einungis er um tugur 
þingfundadaga eftir og mörg stór 
mál bíða, þar á meðal skuldaleið-
réttingarfrumvarp ríkisstjórnar-
innar og frumvarp um séreignar-
sparnað, að öllu óbreyttu verður 
mælt fyrir þeim í dag. 

Í gær biðu 40 frumvörp fyrstu 
umræðu á Alþingi, 51 frumvarp 
var til umfjöllunar í nefndum og 
16 biðu annarrar umræðu. Frum-

vörp sem ekki næst að afgreiða á 
yfirstandandi þingi, flytjast ekki 
yfir til næsta þings, heldur þarf að 
endurflytja málið.  - jme

Rúmlega 170 mál voru á upphaflegum þingmálalista ríkisstjórnarinnar:

Búið að afgreiða 110 frumvörp

FJÖLDI FRUMVARPA  Ríkisstjórnin hefur afgreitt á annað hundrað mála, bæði stór 
og smá, síðan hún komst til valda. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KRÍMSKAGI, AP Anders Fogh Ras-
mussen, framkvæmdastjóri 
NATO, tilkynnti að bandalag-
ið hefði slitið öllu samstarfi við 
Rússland.

 Þetta kom fram á fundi Atl-
antshafsbandalagsins í gær. 
Ekki var tekin ákvörðun um 
hvort bandalagið myndi veita 
Úkraínumönnum aðstoð í 
varnarmálum. Moskvustjórn 
hefur varað við samskiptum við 
bandalagið því það gæti valdið 
enn meiri örðugleikum í sam-

skiptum ríkjanna. 
Þetta var í fyrsta sinn frá því 

að Krímskagi var innlimaður 
í Rússland, sem ráðherrar frá 
öllum aðildaríkjunum funduðu 
um málið. Gunnar Bragi Sveins-
son utanríkisráðherra sat fund-
inn fyrir hönd Íslands. 

Á síðustu dögum hefur fjölgað 
í herliði Rússa við landamæri 
Úkraínu og hefur það skapað 
hræðsluástand á svæðinu. Her-
flugvélar frá NATO stunda her-
æfingar í Eystrasaltsríkjunum.

Á mánudag heimsótti Dmitry 
Medvedev, forsætisráðherra 
Rússlands, Krímskaga. Þetta 
var fyrsta heimsókn frá svo 
háttsettum rússneskum emb-
ættismanni síðan skaginn var 
innlimaður í rússneska ríkja-
sambandið. 

Medvedev lagði áherslu á 
að íbúar Krímskaga ættu ekki 
að líða neitt tap í kjölfar inn-
limunarinnar heldur einungis 
hagnast. 

 - kóh

Ráðherrar Atlantshafsbandalagsins funduðu um málefni Krímskaga í gær:

NATO slítur öllu samstarfi við Rússa

KRANSLAGNING  Medvedev tók þátt í 
minningarathöfn um heimsstyrjöldina 
seinni í heimsókn sinni á Krímskaga. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

VEISTU SVARIÐ?

  

Fæst án lyfseðils

Verkir í
hálsi og 
öxlum?
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VIÐSKIPTI Innflutningi á ís, sem 
ekki er framleiddur úr kúa-
mjólk, er stjórnað með bæði 
verð- og magntollum. Um er að 
ræða svokallaðan „non-dairy“-ís, 
til dæmis soja- og möndluís. Ann-
ars vegar er lagður 30 prósenta 
verðtollur á innflutningsverð og 
hins vegar 110 króna magntoll-
ur á hvert kíló sem flutt er inn. 
Afleiðingin er sú að ísinn er dýr 
og úrvalið lítið og stopult í versl-
unum.

„Við viljum að skjólstæðingar 
okkar geti notið sömu réttinda 
og aðrir, þó ís sé auðvitað ekki 
endilega það sem maður ráðlegg-
ur fólki að borða á hverjum degi 
þá er það réttlætismál að okkar 
fólk geti fengið sér ís án þess að 
borga svona rosalega fyrir það,“ 
segir Fríða Rún Þórðardóttir, for-
maður Astma- og ofnæmisfélags 
Íslands.

Tollar sem lagðir eru á ísinn 
eru verndartollar sem eiga að 
vernda innlenda mjólkurfram-
leiðslu. Hins vegar er „non-
dairy“-ís ekki framleiddur úr 
kúamjólk eða öðrum innlendum 
landbúnaðarafurðum. Það er 
því engin innlend búvörufram-
leiðsla sem þarfnast verndar 
enda er engin framleiðsla á þess-
um vörum hér á landi.

Fríða segir að í félaginu séu 
alls um 960 félagsmenn og af 
þeim sem eru með fæðuóþol 
eru flestir með mjólkuróþol eða 
mjólkurofnæmi. Aðilar með slíkt 
óþol eða ofnæmi þurfa að forðast 

alfarið vörur sem innihalda kúa-
mjólk þar sem ofnæmisviðbrögð-
in geta verið alvarleg og jafnvel 
lífshættuleg. Eftir stendur að 
þeir sem eru með mjólkuróþol 
verða að greiða mjólkurtolla af 
ís, þrátt fyrir að geta ekki neytt 
mjólkur og þrátt fyrir að ísinn sé 
alls ekki búinn til úr mjólk.

Brynhildur Pétursdóttir, þing-
maður Bjartrar framtíðar, er 
meðal flutningsmanna frum-
varps um niðurfellingu tolla 
og vörugjalda á staðgengdar-
vörur kúamjólkur. Í frumvarp-
inu segir meðal annars að verð 
á staðgengdarvöru mjólkur virð-
ist vera allt að því þrefalt verð 
kúamjólkur. Verulegt tilefni sé 
til þess að draga úr þessum mun 
enda ekki réttlátt að refsa fjár-
hagslega þeim sem af einhverj-
um ástæðum kjósa að neyta ekki 
mjólkur. 

„Ég veit ekki til þess að það 
sé einhver andstaða við þetta 
frumvarp og við leggjum mikla 
áherslu á að það fari út úr nefnd-
inni. Þó þetta sé lítið skref þá er 
það mikilvægt,“ segir Brynhild-
ur. fanney@frettabladid.is

➜ 30 prósenta verðtollur er 
lagður á innflutningsverð á 

„non-dairy“ ís. Einnig 
er lagður 110 króna 

magntollur á hvert kíló 
sem flutt er inn.

Allir þingmenn Sjálfstæðisflokks, utan ráðherra, hafa lagt 
fram tillögu til þingsályktunar um mótun viðskiptastefnu 
Íslands. Í henni ályktar Alþingi að fela ráðherra að móta 

viðskiptastefnu sem hafi að markmiði að 
jafna samkeppnisstöðu innlendrar versl-
unar gagnvart erlendri og lækka vöruverð 
til hagsbóta fyrir neytendur. Stefnan verði 
lögð fyrir Alþingi í formi þingsályktunar-
tillögu fyrir 1. júlí 2014.

„Ég held að það sé skýr vilji fyrir því 
bæði í þjóðfélaginu og á þinginu að við 
séum með skilgreinda viðskiptastefnu. 

Það sjá allir fáránleika núverandi ástands,“ segir Guð-
laugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins.

Í tillögunni segir að tilgangur hennar sé að auka veg 

innlendrar verslunar og neytenda. Liður í að ná þeim 
markmiðum er að endurskoða fyrirkomulag skatta-
mála, þar með talið tolla og vörugjalda. Ísland er ekki í 
tollabandalagi og hafa stjórnvöld fullt forræði á að lækka 
tolla. Fram til þessa hefur stefna stjórnvalda verið að 
lækka ekki tolla nema á grundvelli gagnkvæmra ívilnana 
í gegnum Alþjóðaviðskiptastofnunina, EFTA eða með 
tvíhliða samningum.

„Þetta snýr að samkeppnisstöðu þjóðarinnar og verð-
lagi á Íslandi og við erum ekki að hegna neinum öðrum 
en almenningi og fyrirtækjum ef við erum með hindranir 
inn á innlendan markað,“ segir Guðlaugur og bætir við: 
„Þeim þjóðum sem hafa gengið hvað lengst í viðskipta-
frelsi hefur alla jafna vegnað mun betur. Einföldun er 
lykilorðið.“

Vilja lækka vöruverð til hagsbóta fyrir neytendur

Dýrt að vera með óþol eða ofnæmi
Tollar eru lagðir á mjólkurlausan ís þrátt fyrir að slíkur ís sé ekki framleiddur á Íslandi. Formaður Astma- og ofnæmisfélagsins segir það 
vera réttlætismál að fólk sem er með óþol eða ofnæmi geti notið þess að fá sér ís án þess að þurfa að greiða fyrir það hátt verð.

VERNDAR-
TOLLAR  „Non-
dairy“-ís er ekki 
framleiddur úr 
kúamjólk eða 
öðrum inn-
lendum land-
búnaðarvörum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SVÍÞJÓÐ Fataframleiðandinn 
Champion í Svíþjóð vildi ekki 
ráða konu til starfa vegna sam-
kynhneigðar hennar. Í starfsum-
sókn í gegnum ráðningarstofu 
greindi konan frá kynhneigð 
sinni. Hún var kölluð í viðtal á 
ráðningarstofuna en fyrirtækið 
hafnaði henni.

Ráðningarstofan hætti sam-
starfi við Champion og konan 
kærði fyrirtækið með aðstoð 
stéttarfélags fyrir mismunun. 
Champion, sem í fyrstu neit-
aði sök, hefur nú samþykkt 
að greiða konunni 60 þúsund 
sænskar krónur í bætur. - ibs

Fataframleiðandi mismunar:

Lesbía fékk 
ekki starf

STJÓRNSÝSLA Umboðsmaður 
skuldara fær heimild til að beita 
dagsektum ef stjórnvöld, fyrir-
tæki eða samtök draga úr hömlu 
að veita upplýsingar sem emb-
ættinu eru nauðsynlegar til að 
rækja lögbundið hlutverk sitt. 

Eygló Harðardóttir, félags- og 
húsnæðismálaráðherra, hefur 
lagt frumvarp þessa efnis fram 
á Alþingi. 

Umboðsmaður skuldara hefur 
í dag ekki úrræði til að knýja 
upplýsingaskyldan aðila til að 
afhenda þær upplýsingar sem 
hann hefur óskað eftir þrátt 
fyrir ótvíræða lagaskyldu. - jme

Nýtt frumvarp á Alþingi:

Umboðsmaður 
má dagsekta

FÆR HEIMILD  Umboðsmaður skuldara 
fær heimild til að beita dagsektum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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SAMGÖNGUR „Ljóst er að komi til 
vinnustöðvunar mun það hafa í för 
með sér röskun á innanlandsflugi 
og millilandaflugi á umræddu tíma-
bili,“ segir í yfirlýsingu frá Isavia 
vegna boðaðra verkfalla hjá um 400 
flugvallarstarfsmönnum félagsins.

Þrjú félög starfsmanna á flugvöll-
um sem ekki hefur náðst að semja 
við um nýja kjarasamninga hafa 
samþykkt að grípa til þriggja tíma-
bundinna vinnustöðvana nú í apríl 
og loks til ótímabundins verkfalls 
30. apríl takist ekki að ná samn-
ingum. Þetta eru Félag flugmála-
starfsmanna ríkisins, Stéttarfélag 
í almannaþjónustu og Landssam-
band slökkviliðs- og sjúkraflutn-
ingamanna. Þetta eru starfsmenn á 
öllum flugvöllum landsins og flug-
öryggisverðir á Keflavíkurflugvelli.

„Það er því miður alltof mikið 
sem ber í milli,“ segir Kristján 
Jóhannsson, formaður Félags flug-
málastarfsmanna ríkisins. Kristján 
kveður liðsmenn félaganna þriggja 
hafa gefið skýrt til kynna að þeir 
myndu fella samninga sem byggðu á 
þeirri 2,8 prósent launahækkun sem 
Samtök atvinnulífsins byðu.

Tímabundnu vinnustöðvanirnar 
eiga að vera 8., 23. og 25. apríl og 
standa í fimm klukkutíma í hvert 
sinn, frá klukkan fjögur að morgni 
til klukkan níu. Mikið er um að 
vera í áætlunarflugi á þessum tíma 
dags. Þannig eru um 80 brottfarir 
og lendingar á Keflavíkurflugvelli 
innan þessa tímaramma umrædda 
þrjá daga.

„Isavia vinnur að viðbragðsáætl-
un ásamt flugrekstraraðilum sem 
miðar að því að takmarka sem mest 
röskun á flugi og óþægindi sem 
af þeim kunna að hljótast,“ segir í 
yfirlýsingu Isavia þar sem flugfar-
þegum er bent á að fylgjast með til-
kynningum á vefsvæðum Isavia, 
Keflavíkurflugvallar og flugfélag-
anna um breytingar sem kunna að 
verða á flugáætlun þegar nær dragi 
boðuðum aðgerðum.

Erfitt er að meta möguleikana á 
að samkomulag náist fyrir 8. apríl. 
Samkvæmt Isavia eru kröfur stétt-
arfélaga talsvert hærri en samið 
hefur verið um á almennum vinnu-
markaði auk þess sem þau vilji gera 
samninga til skamms tíma.

„Þá hefur hugmyndum til að 
koma til móts við kröfur félag-
anna verið hafnað án efnislegrar 
umræðu. Framkvæmdastjóri Sam-
taka atvinnulífsins hefur meðal 
annars sagt að ekkert í launaþró-
un þessa hóps réttlæti annað en að 

fylgja þeirri meginlínu sem aðilar 
á almennum vinnumarkaði hafa 
þegar samið um,“ segir Isavia.

Þótt vinnustöðvununum eigi að 
ljúka klukkan níu umrædda morgna 
verður ekki hægt að hefja flug strax 
þá, því þar sem flugöryggisverðir 
eru ekki við vinnu er engum, hvorki 
öðru starfsfólki né farþegum, hleypt 
inn í flugstöðina í Keflavík á meðan 
stöðvunin stendur. Það mun því líða 
nokkur tími þar til fyrstu vélar geta 
tekið í loftið eða lent.

Flugfélag Íslands og Flugfélagið 
Ernir sem stunda áætlunarflug inn-
anlands myndu einnig verða fyrir 
truflunum af vinnustöðvunum.

Ingi Þór Guðmundsson, mark-
aðsstjóri Flugfélags Íslands, segir 
að verið sé að skoða hvað sé hægt 
að gera svo farþegar verði fyrir 
sem minnstri röskun. „Það er lík-
legt að Flugfélag Íslands hefji flug 
klukkan níu til allra áfangastaða,“ 
segir hann.

. gar@frettabladid.is

Áttatíu brottfarir og 
lendingar í uppnámi
Þrjú skæruverkföll flugvallarstarfsmanna gætu sett úr skorðum áttatíu lendingar 
og brottfarir í utanlandsflugi auk röskunar á innanlandsflugi. Isavia og flugfélög-
in gera áætlun til að lágmarka truflunina sem gæti orðið enn þá meiri í lok apríl.

• Þriðjudaginn 8. apríl 2014. Frá klukkan 04.00 til 09.00.
• Miðvikudaginn 23. apríl 2014. Frá klukkan 04.00 til 09.00.
• Föstudaginn 25. apríl 2014. Frá klukkan 04.00 til 09.00.
• Miðvikudaginn 30. apríl 2014. Klukkan 04.00 hefst allsherjarverkfall sem 
stendur þar til annað verður ákveðið.

HVENÆR VERÐA VERKFÖLLIN?

KOMUR OG BROTTFARIR Í KEFLAVÍK AÐ MORGNI 8. APRÍL 
Tími Flugnr. Til/Frá

06:15 FI614  New York (JFK)

06:15 FI622  Newark, NY

06:20 FI602  Toronto

06:30 PF107  Alicante

06:30 FI630  Boston

06:35 FI670  Denver

06:40 FI692  Edmonton

06:40 FI741  Liege

06:45 WW201  London Gatwick

06:45 FI680  Seattle

07:00 WW303  Copenhagen

07:00 BBD6810  Dublin

07:20 FI532  Munich

07:25 FI520  Frankfurt

07:35 FI430  Glasgow

07:35 FI306  Stockholm

07:40 FI450  London Heathrow

07:40 FI502  Amsterdam

07:40 FI542  Paris CDG

07:45 FI470  London Gatwick

07:45 FI204  Copenhagen

07:50 FI318  Oslo

08:00 GAF501  St. Johns

08:00 FI338  Stavanger

08:20 EZY1805 Manchester

09:00 EZY1806 Manchester

Heimild/Isavia

Friðrik Már 
Baldursson

Göran 
Persson

Þorsteinn Már 
Baldvinsson

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson

Ásdís Halla 
Bragadóttir

Björgólfur 
Jóhannsson

Sigrún Ragna 
Ólafsdóttir

Margrét Pála 
Ólafsdóttir

Stephane 
Garelli
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Fundurinn verði sýndur í beinni útsendingu á vef SA.

AUKIN SAMKEPPNISHÆFNI

BETRI LÍFSKJÖR ALLRA

Skráning á www.sa.is SAMTÖK ATVINNULÍFSINS#arsfundur

32. gr.
Stjórn félagsins skal einum mánuði fyrir aðalfund ár hvert auglýsa 
frest til framboðs í trúnaðarstöður samkvæmt 22. gr.
Framboðsfrestur skal vera minnst 14 sólarhringar fyrir aðalfund 
og skal tillögum skilað til kjörstjórnar RSÍ innan þess tíma.

Tilkynning um framboðsfrest
til stjórnarkjörs

Reykjavík 31. mars 2014.

TÚNIS Tveir lögreglumenn í Túnis 
hafa verið dæmdir til að sitja sjö 
ár í fangelsi fyrir að hafa nauðg-
að ungri konu. Þriðji lögreglu-
maðurinn fékk tvö ár fyrir að 
hafa reynt að kúga fé út úr kær-
asta konunnar.

Nauðgunin átti sér stað í sept-
ember árið 2012. Lögreglumenn-
irnir þrír réðust á konuna og 
kærasta hennar í bifreið. Tveir 
þeirra nauðguðu konunni, hvor 
á eftir öðrum, á meðan sá þriðji 
hélt kærasta hennar föstum. 

Viðbrögð stjórnvalda voru þau 
að ákæra konuna fyrir siðferðis-
brot, en sú ákæra var dregin til 
baka eftir að konan hafði skrifað 
bók um reynslu sína.

Málið hefur allt vakið heimsat-
hygli og varð að eins konar próf-
máli um það hvernig tekið yrði á 
réttindum kvenna í landinu. Árið 
áður hafði stjórn landsins hrak-
ist frá völdum vegna uppreisn-
ar almennings í arabíska vorinu 
svonefnda.

Lögmaður konunnar, Radhia 
Nasraoui, segir dóminn hins 
vegar alltof vægan: „Þetta er 
hneyksli,” hefur AP fréttastofan 
eftir henni. „Þeir neituðu öllu. 
Þeir voru jafnvel svo ósvífnir að 
segja að hún hafi leitað á þá.” - gb

Dómstóll í Túnis úrskurðar í nauðgunarmáli:

Tveir lögreglumenn 
dæmdir í fangelsi

MÓTMÆLI VIÐ DÓMSHÚSIÐ  Lög-
maður konunnar segir dóminn allt of 
vægan. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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DANMÖRK Evrópusambandsborg-
arar eiga rétt á þjónustu dönsku 
þjóðkirkjunnar í heimalandi sínu 
hafi þeir starfað í Danmörku í 
einn mánuð eða lengur. Danskir 
prestar eru þess vegna á faralds-
fæti, að því er segir á fréttavef 
Kristilega dagblaðsins í Dan-
mörku.

Þar kemur fram að það séu 
einkum Austur-Evrópubúar sem 
biðja um þessa þjónustu en hana 
fá þeir sér að kostnaðarlausu. 
Þjónustan felur í sér skírn, hjóna-
vígslu og útför í heimalandinu.

Haft er eftir formanni danska 
kirkjuráðsins, Anders Gade-
gaard, að prestum sem reglulega 
pakka niður í ferðatösku og halda 
til Austur-Evrópu fjölgi stöðugt. 
Hann bendir þó á að mikill hluti 
„nýja evrópska safnaðarins“ tali 
ekki ensku þannig að innan tíðar 
verði nauðsynlegt að ráða farand-
presta með sérþekkingu á slav-
neskum málum.

Mor ten Messersch midt , 
fulltrúi Danska þjóðarflokksins 
á Evrópuþinginu, segir þessa 
þróun hroðalega. Enn einu sinni 

komi í ljós slæmar afleiðingar 
stækkunar Evrópusambandsins 
til austurs og regluverks sam-
bandsins.

Hann segir það 
ekki eðlilegt að 
Danir hafi yfir-
vald yfir kirkjum 
sínum. Hann tekur 
það fram að Evr-
ópusambandið sé 
orðið alltof valda-
mikið og hvetur Dani til þess að 
krefjast þess að fá erlenda presta 
til Danmerkur. - ibs

Austur-Evrópubúar nýta sér reglur ESB og fá presta heim til sín frá Danmörku til ókeypis prestsverka:

Danskir prestar í vinnuferðir til A-Evrópu

PRESTSVERK 
 Danskir prestar fara 

reglulega til Austur-
Evrópu til þess að veita þar 

gjaldfrjálsa þjónustu.

afleiðingar
ambandsins

erks sam-

ð

i til þess að
rlenda presta

PRESTSVERK 
Danskir prestar fa

reglulega til Austur-
Evrópu til þess að veita þ

NORÐURLÖND Búist er við að 
ástandið í Úkraínu, samstarf 
Norðurlanda og Rússlands og við-
fangsefni tengd lýðræðisþróun í 
Úkraínu verði til umfjöllunar við 
upphaf þemaþings Norðurlanda-
ráðs á Akureyri þann 8. apríl. 
Að öðru leyti verður þemaþingið 
helgað sjálfbærri nýtingu nátt-
úruauðlinda, að því er segir í 
frétt á vef ráðsins.

Rædd verður tillaga um viðmið 
fyrir sjálfbæran námurekstur 
á Norðurlöndum og ennfremur 
áhrif alþjóðlegs samkomulags 
sem nýlega var gert um makríl-
veiðar í Norður-Atlantshafi.  - ibs

Norðurlandaráð á Akureyri:

Ræða Úkraínu 
og makrílveiðar

NORÐURLANDARÁÐ   Sjálfbær nýting 
náttúruauðlinda verður á dagskrá 
þemaþings ráðsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HÚSAVÍK Stéttarfélagið Fram-
sýn krefst þess að Vísir í Grinda-
vík endurskoði áform um að loka 
starfsstöð fyrirtækisins á Húsa-
vík um næstu mánaðamót.

Fiskvinnsla Vísis er með stærri 
vinnustöðum á Húsavík. Vinnsl-
an er búin nýjum og fullkomnum 
vinnslulínum. Framsýn segir að 
gangi lokunaráformin eftir muni 
þau hafa alvarlegar afleiðingar 
í för með sér fyrir starfsfólkið, 
þjónustuaðila og samfélagið allt 
við Skjálfanda.

„Í ljósi þessara staðreynda má 
það ekki gerast að fiskvinnslu 
verði hætt á vegum fyrirtækisins 
á Húsavík. Sá skaði verður ekki 
bættur,“ segir í yfirlýsingu frá 
félaginu.  - jme

Framsýn með yfirlýsingu:

Vilja að Vísir 
hætti við lokun

EKKI LOKA  Stéttarfélagið Framsýn 
vill að ákvörðun Vísis í Grindavík um 
að hætta fiskvinnslu á Húsavík verði 
endurskoðuð.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNSÝSLA
Ný reglugerð tekur gildi
Ný reglugerð um starfsábyrgðartrygg-
ingar hönnuða og byggingarstjóra 
hefur verið undirrituð í umhverfis- og 
auðlindaráðuneytinu, að því er segir á 
vef Mannvirkjastofnunar. 

Ákvæði nýju reglugerðarinnar eru 
sögð mun skýrari og ýtarlegri en 
sambærileg ákvæði eldri byggingar-
reglugerðar. Reglugerðin tekur gildi 
hinn 1. júní næstkomandi.

FRAMTÍÐARREIKNINGUR
GÓÐUR STAÐUR FYRIR FERMINGARPENINGANA

Framtíðarreikningurinn ber alltaf hæstu vexti verðtryggðra 
sparireikninga og er laus við 18 ára aldur. Hann er skynsamlegur 
staður fyrir fermingarpeningana, svo þeir nýtist í framtíðinni til að 
láta draumana rætast. Ef 30.000 kr. eru lagðar inn á Framtíðarreikning 
bætum við 5.000 kr. við.* 
Hægt er að stofna Framtíðarreikning í næsta útibúi Arion banka.

*Eitt mótframlag fyrir hvert fermingarbarn

 18 ÁRA 12/11 2018       

LÁTTU FERMINGARPENINGINN
VAXA MEÐ ÞÉR
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Oft er snúið að koma sér aftur út í 
atvinnulífið eða í skólann eftir að fæð-
ingarorlofi lýkur. Hingað til hafa einu 
úrræðin verið að koma börnum að hjá dag-
foreldrum eða inn á svokallaða ungbarna-
leikskóla. Það fá ekki allir foreldrar tæki-
færi til þess. Félagsstofnun stúdenta tekur 
t.d. við börnum frá 6 mánaða aldri en til 
að fá pláss þarf viðkomandi að vera skráð-
ur í HÍ. Ekki geta allir nýtt sér þetta. 

Sum sveitarfélög niðurgreiða heldur 
ekki dagvistunarúrræði í öðrum sveitar-
félögum þrátt fyrir að bjóða ekki upp á 
þjónustu við ung börn. Það getur því verið 
ærið kostnaðarsamt fyrir marga að nýta 
sér þjónustu við ung börn. Það sama gildir 
um dagforeldrakerfið. Biðlistar eru langir 
og svo er skortur á dagforeldrum í sumum 
hverfum. Dagvistargjaldið er einnig 
hærra í báðum tilvikum heldur en í borg-
arreknum leikskólum og getur foreldra 
munað um það því ýmiss konar útgjöld 
fylgja börnum. 

Vandinn sem blasir við er augljós. Þjón-
ustan sem býðst foreldrum og ungum börn-
um er af skornum skammti og svo er fæð-
ingarorlofið of stutt og þakið á greiðslum í 
því of lágt. Á síðasta kjörtímabili var stigið 
skref í rétta átt þegar Alþingi samþykkti 
lög um lengingu fæðingarorlofs. Á þessu 
kjörtímabili voru þau hins vegar afnumin 

af nýju þingi. Er það mikil afturför í mál-
efnum barnafjölskyldna. 

Við vinstri græn höfum barist fyrir 
því að taka börn fyrr inn í borgarrekna 
leikskóla. Til þess þurfum við að leggja 
áherslu á þjónustu við ung börn og for-
eldra þeirra, stækka leikskólana og laða 
að fleiri leikskólakennara með því m.a. að 
bæta starfskjör þeirra. Því miður hefur 
ekki verið pólitískur vilji til að forgangs-
raða með þessum hætti. Skrefin hafa því 
ekki verið stigin. Ég held að það sé löngu 
orðið tímabært að Reykjavíkurborg gangi 
fram fyrir skjöldu og hefji vinnuna við 
það að brúa bilið milli fæðingarorlofs og 
leikskóla. Það er ekki bara þjóðhagslega 
hagkvæmt og sjálfsögð þjónusta við borg-
arbúa heldur einnig liður í því að jafna 
stöðu kynjanna og létta fjárhagslegar 
byrðar barnafjölskyldna. Við vinstri græn 
höldum áfram að mæla fyrir þessu þar til 
brúin á milli fæðingarorlofs og leikskóla 
verður byggð. 

Byggjum brýr
DAGVISTUN

Líf Magneudóttir
varaborgarfulltrúi

➜ Ég held að það sé löngu orðið 
tímabært að Reykjavíkurborg 
gangi fram fyrir skjöldu og hefji 
vinnuna við það að brúa bilið milli 
fæðingarorlofs og leikskóla.

Asnalegt á þingi
Umræðan á Alþingi getur tekið á sig 
hinar skringilegustu myndir. Einstaka 
sinnum halda alþingismenn leiftrandi 
skemmtilegar ræður en miklu oftar 
missa þeir sig í karp sem engu skilar. 
Hinum skelegga þingmanni sjálfstæðis-
manna, Ragnheiði Ríkharðsdóttur, var 
nóg boðið í gær undir liðnum um störf 
þingsins.  Hún hvatti til að 
menn hættu karpinu. Það 
er asnalegt að standa hér 
dag eftir dag og karpa um 
hvor hópurinn  ætlar að 
gera betur í skuldamálum 
heimilanna, fráfarandi 
ríkisstjórn eða sú sem nú 
situr, sagði Ragnheiður og 
hvatti menn til að taka höndum 
saman.  Kannski að virðing 
Alþingis meðal almennings  

myndi  aukast til muna ef menn tækju 
orð Ragnheiðar til sín.

40% til í óljósan flokk
MMR birti könnun í gær þar sem fylgi 
við nýjan hægri sinnaðan flokk var 
kannað. Alls sögðu tæp 40 prósent 
aðspurðra það koma til greina að kjósa 
nýjan flokk sem nyti stuðnings Þor-
steins Pálssonar, fyrrverandi for-
manns Sjálfstæðisflokksins, 

í næstu alþingiskosning-
um. Björn Bjarnason, 
fyrrverandi 
þingmaður og 
ráðherra flokksins, 
sakar lögmann-

inn Svein Andra Sveinsson „og félaga“ 
hafa staðið að könnuninni með 
„furðuspurningum“. (Sveinn reyndar 
kannast ekkert við að hafa komið 
nálægt þessari könnun en Björn lætur 
það sig litlu skipta). Hann sagði spurn-
inguna svo óljóst orðaða að ekki væri 
ljóst hvort það sé skilyrði fyrir stofnun 
hins nýja hægri flokks Sveins Andra 
að Þorsteinn bjóði sig fram. Það kæmi 
væntanlega í ljós í frekari samtölum 
fjölmiðlamanna við Svein sem hefðu 
þegar rætt spurninguna um nýjan 
hægri flokk við hann í um fjögur ár. 
Vel má vera að fjölmiðlar hafi rætt 
þetta mál í mörg ár við Svein – en 
hins vegar er ljóst að meirihluti þeirra 
sem styðja núverandi ríkisstjórn er 
tilbúinn að styðja þennan óljósa, 
margrædda flokk lögmannsins.

 johanna@frettabladid.is, fanney@frettabladid.is

W
illum Þór Þórsson þingmaður hefur ásamt fleiri 
alþingismönnum úr Framsóknarflokki, Sjálfstæðis-
flokki og Bjartri framtíð lagt fram frumvarp um 
að heimila starfsemi spilavíta (eða spilahalla eins 
og þau eru kölluð í frumvarpinu).

Í frumvarpinu er gengið út frá að spilavítin þyrftu sérstakt 
leyfi frá ráðherra. Ströng skilyrði yrðu sett fyrir veitingu leyf-
anna, meðal annars um gegnsæi eignarhalds, og opinbert eftirlit 
haft með starfseminni. Meðal skilyrða sem frumvarpshöfundar 
vilja setja er að spilavítin hleypi ekki inn fólki yngra en 21 árs, að 

skrá skuli upplýsingar um við-
skiptavinina, að þeim sem taldir 
eru glíma við spilafíkn séu kynnt 
úrræði og meðferð við henni og 
að viðskiptavinirnir geti sjálfir 
beðið um að þeim sé meinaður 
aðgangur að spilahöllinni.

Í greinargerð frumvarpsins 
segja flutningsmenn í fyrsta lagi að starfræksla spilavíta myndi 
efla ferðaþjónustu, í öðru lagi að hún myndi afla aukinna tekna 
fyrir ríki og sveitarfélög og í þriðja lagi væri hægt að „koma 
starfsemi sem þegar þrífst á Íslandi í undirheimum og á netinu 
undir eftirlit, veita viðskiptavinum réttarvernd og senda skýr 
skilaboð um hverjir það eru sem eiga erindi til að stunda fjár-
hættuspil.“

Það er ekki sízt síðasti punkturinn sem er mikilvægur. And-
staða við lögleiðingu spilavíta hefur verið mikil og fylgjendur 
áframhaldandi banns hafa bent á það böl sem spilafíkn er, en talið 
er að einhverjar þúsundir Íslendinga kunni að vera haldnar henni.

Í greinargerð með frumvarpinu er hins vegar bent á hræsnina, 
tvískinnunginn og feluleikina varðandi fjárhættuspil á Íslandi, 
sem blasa við hverjum sem vill sjá. Á Íslandi er happdrætti, lottó 
og getraunir leyft með sérlögum, sömuleiðis spila- og söfnunar-
kassar. Þá er aðgangur að erlendum veðmála- og spilasíðum á 
netinu auðveldur og nánast engin leið fyrir yfirvöld að takmarka 
hann. Loks eru starfræktir ólöglegir spilasalir, en sú starfsemi 
„stendur utan alls eftirlits í eins konar svartholi“ eins og segir í 
greinargerðinni. Spilafíklarnir hafa því nóg við að vera.

Gera má ráð fyrir að meirihluti þeirra sem myndu heimsækja 
lögleg spilavíti séu ekki neinir spilafíklar. Margir geta spilað 
fjárhættuspil án þess að ánetjast þeim. Það er engin ástæða til að 
banna einhverja starfsemi af því að minnihluti á í vanda. Stefnan 
varðandi fjárhættuspilin hefur byggzt á svipuðum misskilningi og 
áfengispólitíkin í landinu; reynt er að takmarka alla notkun í stað 
þess að einbeita sér að því að fást við misnotkunina.

Spilavítabannið er sambærilegt við annan þátt áfengispólitíkur-
innar; bannið við áfengisauglýsingum. Í lögunum er gert ráð fyrir 
að þær séu ekki til, þótt þær séu í raun út um allt, og þess vegna 
eru þeim ekki sett nein skilyrði og þær ekki undir neinu eftirliti.

Það er full ástæða til að lögleiða spilavítin og koma þannig því 
sem í dag er neðanjarðarstarfsemi upp á yfirborðið. Um leið á að 
nota tækifærið til að ná til spilafíklanna og nota hluta af tekjunum 
sem munu koma inn af starfseminni til að fjármagna meðferð 
þeirra. Það er miklu skynsamlegri stefna en að loka augunum 
fyrir tilvist fjárhættuspila á Íslandi.

Frumvarp um að leyfa starfsemi spilavíta:

Fjárhættuspilin 
upp á yfirborðið

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Amerískir með klakavél

Kynningarverð
án klakavélar kr. 239.600
með klakavél  kr. 399.900
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Fyrir skemmstu lagði Orkustofn-
un fram umdeildan lista með 91 
virkjanahugmynd og bað verk-
efnisstjórn um vernd og nýtingu 
náttúrusvæða um að meta þær. 
Forstöðumaður Orkustofnunar 
kallast orkumálastjóri. Sá sem 

gegnir þeirri 
stöðu núna er 
ekki vel læs á 
lög, ef marka 
má yfirlýsing-
ar hans um að 
stofnun hans 
hafi verið skylt 
að gera þetta.

Í ljós kemur 
nefnilega að 
meirihluti hug-
myndanna, eða 

alls 50 hugmyndir, er settur fram 
að frumkvæði stofnunarinnar 
sjálfrar. Ekkert orkufyrirtæki bað 
um mat á þeim. Staðreyndin er 
sú, þvert á það sem sitjandi orku-
málastjóri hefur látið hafa eftir 
sér, að lög mæla alls ekki fyrir um 
þetta. Lögin skylda Orkustofnun 
einungis til að setja fram skil-
greindar hugmyndir orkufyrir-
tækja. Þær eru miklu færri.

Engin lög mæla sumsé fyrir um 
skyldu Orkustofnunar til að senda 
verkefnisstjórn sínar eigin virkj-
anahugmyndir. Vissulega er sleg-
inn sá varnagli í lögum að stofn-
uninni sé heimilt að setja fram 
sínar virkjanahugmyndir. En það 
er bara heimild. Orkumálastjóri 
þyrfti því að setja fram rökstuðn-
ing fyrir því að stofnun hans ætti 
að beita þessari lagaheimild um 
hverja einstaka hugmynd. Það 
blasir síður en svo við af hverju 
stofnunin mætti beita henni. 

Mér finnst merkilegt 
hversu aðgengi þeirra 
sem ata aðra auri er 
greitt að ríkisfjölmiðlum.

Nú nýverið var ég bor-
inn þungum sökum í 
Kastljósþætti Sjónvarps-
ins, þar sem fréttamaður 
fer með getsakir á hendur 
mér í löngu máli, þar sem 
hann fjallar um kröfu 
stjórnar Krossgatna um 
rannsókn á meintri vafa-
samri meðferð fjármuna 
Krossgatna. Þetta er ekki í fyrsta 
sinn sem Kastljós fer í slíka veg-
ferð gegn mér, en fyrir rúmum 
þremur árum gerði Kastljós 
slíkt hið sama, er það flutti mál 
kvenna sem fóru með fáránlegar 
ásakanir á hendur mér sem sak-
sóknari vísaði síðan frá. Þar fóru 
Kastljósmenn rangt með og brutu 
á mér rétt.

Fréttamaðurinn lætur þess 
getið að ég hafi sætt ákæru, 
reyndar af allt öðrum toga, og 
telur það upplýsandi fyrir þessa 
frétt og gerir síðan samanburð 
sem er fáránlegur. En fréttamað-
urinn gætir ekki jafnræðis og 
upplýsir ekki að ákærandi minn, 
Guðmundur St. Ragnarsson lög-
maður, hefur sætt kæru vegna 
þjófnaðar, fjárdráttar, fölsunar 
ársreikninga og fyrir að villa á 
sér heimildir.

Sú aðferð að gera kröfu um 
rannsókn og senda bólgin bréf í 
allar áttir er í hæsta máta ámæl-
isverð. Af hverju eru þeir ekki 
spurðir sem að málinu koma og 
málið leyst með þeim hætti? 

Þennan undarlega mála-
tilbúnað verður að skoða 
í ljósi þess að sú stjórn 
sem þetta gerir situr án 
umboðs. Hún er skipuð af 
stjórn Krossins sem kosin 
var á ólöglegum fundi þar 
sem fjölmargar réttar-
reglur voru brotnar. Flest-
ir þeirra stjórnarmanna 
sem þá voru settir inn 
hafa yfirgefið stjórnina og 
eru ekki virkir. Einn ósk-
aði eftir að segja af sér, 

en honum er tjáð að það geti hann 
ekki nema á fundi. Það er að sjálf-
sögðu ekki rétt.

Enginn ársfundur var haldinn í 
fyrra þrátt fyrir að ítrekað væri 
rekið á eftir því og fyrirheit voru 
gefin um það.

Óyndisúrræði
Nú er komið að aðalfundi sam-
kvæmt samþykktum safnaðarins 
og ljóst er að þeir sem sitja fyrir 
á fleti bera mikinn kvíðboga fyrir 
þeim fundi og reyna með öllum 
tiltækum ráðum að halda sínu.

Tímasetning þessarar beiðni 
um rannsókn segir eiginlega allt 
sem segja þarf. Menn hafa gripið 
til þeirra óyndisúrræða að sverta 
mig sem þeir mega og vega að 

mér með þeim hætti að mér verði 
ekki stætt á því að halda minni 
baráttu áfram fyrir breytingum 
í stjórn Krossins.

Hér eru menn með augljósum 
og óábyrgum hætti að misnota 
fjölmiðla og réttarkerfið til að ná 
fram annarlegum markmiðum.

Það sjá allir sem vilja sjá að 
stjórn Krossins hefur brotið lög 
sem og samþykktir safnaðarins 
með framgöngu sinni. Nú skal 
búin til smjörklípa til að breiða 
yfir það.

Þessi aðför segir ekkert um 
mig, en fjölmargt um þá sem að 
henni standa.

Auðvitað ætti að biðja um opin-
bera rannsókn á starfsháttum 
stjórnarmanna í Krossinum sem 
hafa með ótrúlegum lagaklækj-
um, svikum og fláræði barist 
fyrir annarlegum hagsmunum.

Ég held að sú leið sé e.t.v. ekki 
sú rétta heldur beri að hvetja 
stjórn Krossins til að fara að 
lögum og halda aðalfund hið 
fyrsta.

Sá yðar sem syndlaus er …

Af slökum
lagaskilningi 
orkumálastjóra

ORKUMÁL

Sif Konráðsdóttir
lögfræðingur

FJÁRMÁL

Gunnar
Þorsteinsson
fv. framkvæmda-
stjóri Krossgatna

➜ Þessi aðför segir ekkert 
um mig, en fjölmargt um 
þá sem að henni standa.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



ÖLL BLOMBERG HEIMILISTÆKI 
MEÐ 40% AFSLÆTTI

ÖLL CANDY HEIMILISTÆKI 
MEÐ 40% AFSLÆTTI

OFNAR, HELLUBORÐ OG 
UPPÞVOTTAVÉLAR

Severin KS9825/9526 - 85x55sm 
KÆLISKÁPUR MEÐ EÐA ÁN FRYSTI

Einar Farestve

TILBOÐ 29.990TILBOÐ 29 990TILBOÐ 29.990
VERÐ ÁÐUR 59.990

Severin MW9709 ÖRBYLGJUOFN

KitchenAid Artisan hrærivélin 
Frábær kaupauki, ísgerðarskál, Mandolin sett 
ásamt mat reiðslubók á íslensku, fylgir með. 
Hrærivélin fæst í 27 mismunandi litum!

TILBOÐ 9.990TILBOÐ 9 990TILBOÐ 9.990
VERÐ ÁÐUR 16.990

40%
 AFSLÁTTURKAUPAUKI

35%
 AFSLÁTTUR

50%
 AFSLÁTTUR

40%
 AFSLÁTTUR

40%
 AFSLÁTTUR

Í fimmtíu ár hefur Einar Farestveit & Co. þjónustað landsmenn, fyrst með skipsvélum 
og sjónvarpstækjum, en hin síðari ár með heimilistækjum af öllum stærðum og 
gerðum, tækjum til upphitunar og loftræstingar auk lækningatækja.

AÐ VERÐMÆTI 
32.980



OSO EK15 GEGNUMSTREYMISHITARISeverin WA2103 VÖFFLUJÁRN
Kitchenaid 5KEK1522 

HRAÐSUÐUKETILL - 6 litir
Wösab RAFMANGSOFN 

1000w Konvektor, 90x60sm

Afmælishátíð 2.-5. apríl
Einstök afmælistilboð!

it & Co. 50 ára! 

TILBOÐ 2.990TILBOÐ 2 990TILBOÐ 2.990
VERÐ ÁÐUR 5.990

TILBOÐ 14.990TILBOÐ 14 990TILBOÐ 14.990
VERÐ ÁÐUR 24.990

TILBOÐ 19.990TILBOÐ 19 990TILBOÐ 19.990
VERÐ ÁÐUR 39.990

TILBOÐ 18.990TILBOÐ 18 990TILBOÐ 18.990
VERÐ ÁÐUR 37.990

TILBOÐ 94.990TILBOÐ 94 990TILBOÐ 94.990
VERÐ ÁÐUR 189.990

50%
 AFSLÁTTUR

50%
 AFSLÁTTUR

Saeco HD8768 
Molito KAFFIVÉL

Saeco HD8750 
Intuita KAFFIVÉL 

TILBOÐ 89.990TILBOÐ 89 990TILBOÐ 89.990
VERÐ ÁÐUR 149.990

TILBOÐ 49.990TILBOÐ 49 990TILBOÐ 49.990
VERÐ ÁÐUR 79.990

40%
 AFSLÁTTUR

38%
 AFSLÁTTUR

40%
 AFSLÁTTUR

40%
 AFSLÁTTUR

50%
 AFSLÁTTUR

Tilboðin gilda 2. - 5. apríl eða meðan birgðir endast.

Kitchenaid KSB45EWH 
HVÍTUR CLASSIC BLANDARI
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

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

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

MARGRÉT MAGNÚSDÓTTIR 
lést á lungnadeild Landspítalans í Fossvogi 
sunnudaginn 30. mars sl. Jarðarförin fer 
fram frá Grafarvogskirkju mánudaginn  
7. apríl kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Landspítalann. 

Guðmundur Sigurþórsson 
Erna Bjargey Guðmundsdóttir Rúnar Vernharðsson 
Sigurþór Guðmundsson      Ólöf Ásta Þorsteinsdóttir 
Margrét Rúnarsdóttir 
Berglind Rúnarsdóttir               Þráinn Árni Baldvinsson 
Nanna Björk Rúnarsdóttir    Björn Unnar Valsson 
Auður Ýr Sigurþórsdóttir  Veigar Pálsson 
Guðmundur Sigurþórsson 
Bryndís Ýr Sigurþórsdóttir  
og barnabarnabörn.

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

UNNUR J. JÓNSDÓTTIR
Grandahvarfi 6a,

er látin. Útförin verður auglýst síðar. 

Björn Guðmundsson
Margrét Björnsdóttir     Einar Hákonarson
Sigrún Björnsdóttir
Guðrún Björnsdóttir      Sigurður Á. Sigurðsson
Jón Axel Björnsson     Vilhelmína Einarsdóttir
Unnur Ýr Björnsdóttir     Magnús Bogason 
ömmu- og langömmubörn. 

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

NJÁLL ÞORGEIRSSON
Fannborg 8, Kópavogi, 

áður til heimilis að Laufásvegi 10,  
Stykkishólmi, lést fimmtudaginn 27. mars.  
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
föstudaginn 4. apríl kl. 13.00.

Guðríður Þórðardóttir
Þórður Viðar Njálsson  Auður Stefnisdóttir
Jóhanna Sigríður Njálsdóttir  Ellert Vigfússon
Þorgeir Ingi Njálsson  Kristjana Aradóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

MARGRÉT BJÖRNSDÓTTIR
frá Neistastöðum í Flóa,

lést á hjúkrunarheimilinu Mörk í Reykjavík 
föstudaginn 28. mars. Útför hennar verður 
gerð frá Áskirkju í Reykjavík föstudaginn 
4. apríl kl. 13.00. Að lokinni bálför verður 
jarðsett síðar í Hraungerðiskirkjugarði. 

Björn Sigurðsson  Sigríður Júlía Bjarnadóttir
Soffía Sigurðardóttir  Sigurður Ingi Andrésson
Stefanía Sigurðardóttir  Björn Jónsson
Guðbjörg Sigurðardóttir  Stefán Aðalsteinsson
Sigurður B. Sigurðsson  Tinna Ómarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku mamma, tengdamamma,  
amma og langamma,

SÓLVEIG ÞÓRÐARDÓTTIR 
(Lolla)

lést í faðmi fjölskyldunnar 17. mars sl. og 
hefur útförin farið fram í kyrrþey í Hafnarfirði. 
Kærar þakkir til þeirra sem hafa sýnt okkur 
hlýhug og stuðning. Einnig eru starfsfólki á Sólvangi í Hafnarfirði 
færðar þakkir fyrir frábæra umönnun og einlæga umhyggju.

Þórður Sverrisson                    Hafrún Dóra Júlíusdóttir
Ingibjörg G. Sverrisdóttir
og fjölskylda.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar móður 

okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu, 

SIGURBJARGAR JÓHÖNNU 
ÞÓRÐARDÓTTUR

kennara.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir góða umönnun 
og hlýju.

Unnsteinn Þórður Gíslason
Magnús Gíslason
Kristján Gíslason  Guðrún Benedikta Elíasdóttir
Gísli Örn Gíslason  Birna Bjarnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

LILJA HALLDÓRA GUÐNADÓTTIR
Hæðargarði 35,

verður jarðsungin frá Bústaðakirkju 
fimmtudaginn 3. apríl kl. 13.00

Sóldís Kjartansdóttir Russell        
Marty Russell
Benjamín M. Kjartansson    Anna Kristín Guðbrandsdóttir
Bryndís Kjartansdóttir       Sturla Halldórsson
Helgi Kjartansson                Kristín Sigurðardóttir
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

PÁLL GÍSLASON
lést á Heilbrigðisstofnun Siglufjarðar  
18. mars. Jarðarförin hefur farið fram  
í kyrrþey að ósk hins látna.

Ólöf og Ari 
Jóhanna og Þorsteinn
Guðmundur
Ágústa 
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug 
við andlát og útför eiginmanns, föður, 

tengdaföður, sonar, tengdasonar,  
bróður, mágs og afa,

GUÐMUNDAR ÓLAFS GARÐARSSONAR
Ólafsfirði.

Þuríður Sigmundsdóttir
Garðar Guðmundsson Þ. Kristín Guðmundsdóttir
Guðrún Elísabet Guðmundsdóttir Sindri Valdimarsson
Halldór Ingvar Guðmundsson Guðbjörg Ýr Víðisdóttir
Garðar Guðmundsson Helga Torfadóttir
Guðrún Elísabet Víglundsdóttir Sigmundur Agnarsson
Halldóra Garðarsdóttir Maron Björnsson
Ólöf Garðarsdóttir Barði Jakobsson
Hannes Garðarsson Steinunn Aðalbjarnardóttir
Salka Björk, Guðmundur Orri, Þuríður Lilja og Kjartan Ólafur.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og bróðir, 

ÞORSTEINN SVEINBJÖRNSSON 
Kríulandi 3, Garði, 

lést á Landspítalanum þann 28. mars sl. 
Jarðarförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
fimmtudaginn 3. apríl kl. 13.00. Þeim sem 
vildu minnast hans er bent á Hjartavernd.

Gerður Einarsdóttir
Ingibjörg Þorsteinsdóttir          Ólafur Ingvar Kristjánsson
Sveinbjörn Gísli Þorsteinsson
Einar Hans Þorsteinsson          Hulda Íris M. Eiríksdóttir
Þóra Þorsteinsdóttir               Hreinn Ágúst Kristinsson
Sigurður Sveinbjörnsson          Guðbjörg Björnsdóttir

Elskulegur eiginmaður, faðir, sonur, 
tengdasonur, bróðir og mágur,

SVAVAR GUÐNI GUÐNASON
Veghúsum 17,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 30. mars 
sl. Útförin fer fram frá Fella- og Hólakirkju mánudaginn 7. apríl 
klukkan 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþökkuð. Þeim 
sem vilja minnast hans er bent á styrktarreikning barna hans,  
0528-14-403003, kt. 040805-2490.

Brynhildur Dögg Guðmundsdóttir
Karen Dögg, Alexander Guðni og Elvar Breki

Guðni B. Svavarsson Kristín G. Ólafsdóttir
Guðmundur St. Sigmundsson Elvira Viktorsdóttir
Elín H. Guðnadóttir Stefán Einarsson
María B. Guðnadóttir
Elín Ósk Guðmundsdóttir      Kristján Karl Kolbeinsson

Kær systir okkar, 

ÁSLAUG GUNNARSDÓTTIR 
frá Flatey á Skjálfanda,

Hraunbæ 124, Reykjavík, 

lést þann 30. mars sl. Útförin fer fram 
frá ríkissal Votta Jehóva, Hraunbæ 113, 
Reykjavík, mánudaginn 7. apríl kl. 14.00.  

Þorgerður, Guðrún og Kristmann. 

ÁSLAUG GEORGSDÓTTIR
frá Kolgröfum,

Eyrarsveit,

lést 29. mars sl. Útför hennar fer fram  
frá Húsavíkurkirkju laugardaginn  
5. apríl kl. 14.00.

Fyrir hönd aðstandenda,  
Jóhanna Stefánsdóttir

Móðir okkar og fósturmóðir,

SIGRÚN SIGURÐARDÓTTIR
Eskifirði,

lést 30. mars. Útför hennar fer fram frá 
Eskifjarðarkirkju þriðjudaginn 8. apríl  
kl. 14.00.

Sigurborg Hilmarsdóttir
Hilmar Hilmarsson
Sonja Hilmars

Þökkum innilega auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,

MARGRÉTAR STEFÁNSDÓTTUR

Stefán Baldursson Þórunn Sigurðardóttir
Þorgeir Baldursson   Regína Arngrímsdóttir
Vignir Baldursson     Birna Ásgeirsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín,  
tengdamóðir, amma og langamma,

GUÐRÚN EINARSDÓTTIR
Aflagranda 40, Reykjavík

(áður Skipholti 32),

lést á Landspítala að morgni 30. mars. 
Útförin auglýst síðar. 

Guðmundur Jón Elíasson Sigríður Valsdóttir
Elías Freyr Guðmundsson Kristbjörg Magdal Kristinsdóttir
Valur Árni Guðmundsson Lára Hrönn Hlynsdóttir
Eva María Guðmundsdóttir
Elvar Jón Guðmundsson
og langömmubörnin.
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Sjónmælingar í Optical Studio

Tímapantanir í síma:

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

F I N G R A F Ö R I N 

O K K A R  E R U 

A L L S  S TA ÐA R !

Erum enn bara hálfdrættingar
Umfang kauphallarviðskipta er hér enn lítið í sam-
anburði við nágrannaþjóðirnar. Þetta kom fram í 
máli Höskuldar H. Ólafssonar, bankastjóra Arion 
banka, við upphaf Kauphallardaga í bankanum í 
gær. Þeir eru haldnir í fjórða sinn og lýkur í dag.

 „Á síðasta ári var meðalvelta hlutabréfa í Kaup-
höllinni á dag nærri einn milljarður króna, sem 
samsvarar þreföldun frá árinu á undan. Markaðs-
virði skráðra félaga er svo orðið um þriðjungur af 
vergri landsframleiðslu þannig að markaðurinn 
er nálægt því hlutfallslega að vera hálfdrætting-
ur á við það sem gerist í löndunum sem við berum 
okkur helst saman við,“ sagði hann. Að þessu sinni 
kynna 17 félög starfsemi sína á Kaupahallardögum 
Arion banka, bæði skráð félög og önnur sem stefna 
á skráningu.  - óká

Úrvalsvísitölunni breytt í júlí
Félögum í úrvalsvísitölu Kauphallarinnar, Nasdaq 
OMX Iceland, verður fjölgað úr sex í átta í sumar.

Breytingin tekur gildi 1. júlí næstkomandi og 
þá verður nafni og auðkenni vísitölunnar breytt í 
OMX Iceland 8 (OMX8).

„Uppbyggingu íslenska hlutabréfamarkaðarins 
miðar vel. Nýlegar skráningar hafa breytt mark-
aðnum og skráningarhorfur eru góðar. Fjölgun fé-
laga í Úrvalsvísitölunni OMX Iceland 8 endur-
speglar þá þróun sem hefur orðið á undanförnum 
árum,“ sagði Magnús Harðarson, aðstoðarforstjóri 
Kauphallarinnar, í tilkynningu um breytingarnar. 

  - hg

EFTIR ENDUR-
REISN ÞARF 
UPPBYGGINGU
➜ Viðtal við Þorkel Sigurlaugs-

son, stjórnarformann Fram-
takssjóðs Íslands.

➜ Sjóðurinn hefur greitt hlut-
höfum sínum 27,5 milljarða í 
arð frá stofnun árið 2009.

➜ Vilja nýjan sjóð sem leggur 
áherslu á uppbyggingu inn-
viða samfélagsins.

  SÍÐA 6-7

Stækkun verksmiðju miðar vel
Vonast er til að stækkun fiskimjölsverksmiðju HB 
Granda á Vopnafirði ljúki innan skamms. Verk-
smiðjan hefur starfsleyfi fyrir framleiðslu upp á 
850 tonn af hráefni á sólarhring en framleiðsluget-
an verður aukin upp í 1.150 tonn.

„Þetta er mjög stór framkvæmd. Við bætum við 
nýjum loftþurrkara, mjölvindu, mjölkæli, eiming-
artækjum og pressu,“ segir Sveinbjörn Sigmunds-
son, verksmiðjustjóri HB Granda á Vopnafirði, í 
frétt á heimasíðu sjávarútvegsfyrirtækisins. 

Verkið hefur að hans sögn að mestu leyti verið í 
höndum Héðins hf. en ýmsir undirverktakar hafa 
einnig komið að stækkuninni.  - hg
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Gengi félaga í Kauphöll Íslands

Á UPPLEIÐ
Félög sem hækkuðu 
í verði

Á NIÐURLEIÐ
Félög sem lækkuðu 
í verði

STÓÐU Í STAÐ
Félög sem stóðu 
í stað

MESTA HÆKKUN

VODAFONE
 14,3% frá áramótum

BANK NORDIC
 3,3% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

MAREL
 -21,4% frá áramótum

N1
 -10,1% í síðustu viku
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Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á
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Eik fasteignafélag á í viðræð-
um um að leigja út hluta nítjándu 
hæðar Turnsins á Smáratorgi 
undir skrifstofur. Veitingastaðn-
um Turninn nítjánda var lokað í 
síðasta mánuði en hann var rek-
inn á nítjándu og tuttugustu hæð 
byggingarinnar.

„Við erum með tilboð í leigu á 
talsverðum hluta af nítjándu hæð-
inni sem við gerum ráð fyrir að 
við munum taka. Það þýðir að það 
verður veruleg breyting á húsnæð-
inu. Ég á síður von á því að þarna 
verði áfram veitingastarfsemi en 
ég þori ekki að fullyrða um það 
á þessum tímapunkti,“ segir Vil-
helm Patrick Bernhöft, fram-
kvæmdastjóri eignasviðs Eikar 
fasteignafélags. 

Turninn nítjánda var í eigu 
Betri turns ehf. Samkvæmt árs-
reikningi félagsins fyrir árið 2012 
tapaði það 3,4 milljónum króna það 
ár og 7,8 milljónum árið 2011. Þor-
steinn Hjaltested, oftast kennd-
ur við jörðina Vatnsenda, er þar 
skráður sem framkvæmdastjóri, 
stjórnarmaður og eigandi 41 pró-
sents hlutar.   

Í ágúst síðastliðnum var gengið 
frá kaupum Eikar á fimm fasteign-
um, þar á meðal Turninum, sem 
áður voru í eigu SMI ehf. 

„Við tókum við rekstrinum á 
byggingunni í lok janúar en tókum 
við lyklunum af eigendum Betri 
turns fyrir tólf dögum,“ segir Vil-
helm. 

Betri turn rak meðal annars há-
degisverðarstað á nítjándu hæð-
inni. Þar gátu starfsmenn fyrir-
tækja í húsinu keypt hádegismat 
og lokunin hefur því áhrif á aðra 
leigjendur í Turninum.  

„Við erum að leita lausna varð-
andi mötuneytismál í húsinu. En 
við þurfum að meta hvort okkar 

hag og okkar hluthafa sé betur 
varið með því að vera þarna með 
skrifstofur eða veitingastað. Og ef 
verðið sem við fáum fyrir skrif-
stofur er hærra en við værum að 
fá fyrir veitingastað þá er svar-
ið augljóst,“ segir Vilhelm. Hann 
undirstrikar að Eik muni standa 
við samninga um leigu á veislusöl-
um undir fermingar og aðrar veisl-
ur í apríl og maí.  

„Við munum klára þær bókan-
ir en við fengum Múlakaffi til að 
sinna því fyrir okkur.“

Skoða tilboð í leigu á 
nítjándu í Turninum 
Veitingastaðnum Turninn nítjánda var lokað í síðasta mánuði. 
Eik fasteignafélag á í viðræðum um að leigja út hluta húsnæðisins 
undir skrifstofur. Félagið tók við rekstri byggingarinnar í janúar. 

TURNINN  Á nítjándu hæð byggingarinnar var hádegisverðarstaður ásamt veislu-, 
ráðstefnu og fundasölum. Veislusalir, bar og setustofa voru á tuttugustu hæðinni.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VIÐSKIPTI
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is

ht.is
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Nikon School 
námskeið fylgir!

24,2 Megapixla 
C-MOS myndflaga

Nikon D3200KIT1855VR
Stafræn SLR myndavél með 24,2 milljón punkta 
upp lausn, 24,2 mm CMOS flögu á DX-sniði, 
EXPEED 3, ISO 100-6400 (fer í 12800), 3” LCD 
skjá,  Active D-Lighting, D-Movie FHD hreyfimynd, 
umhverfis- og brellustillingum, hraðri raðmyndatöku, 
tvöföldu rykhreinsikerfi, HDMI C út ofl.

VR LINSA MEÐ HRISTIVÖRN
STAFRÆN SLR MYNDAVÉL

TILBOÐ

FULLT VERÐ 109.995

99.995

NIKON FERMINGARTILBOÐ

Þráðlaust farsímatengi 
að verðmæti 11.990 fylgir!

Nú með nýrri 
og léttari 
linsu!

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

Íslenskar auglýsingar eru 
notaðar sem dæmi um vel 
heppnaðar auglýsingar eða 
auglýsingaherferðir í nýj-
ustu útgáfu bandarísku 
kennslubókarinnar Advert-
ising & IMC. Bókin er eitt 
helsta kennslurit í mark-
aðsfræðum sem notað er í 
bandarískum háskólum og 
víðar.

Í bókinni er heill kafli tileink-
aður árveknisátakinu Mottu-
mars, sem Krabbameinsfélagið 
hefur staðið fyrir. Í allt eru fimm 
íslenskar auglýsingar teknar fyrir 
í bókinni; fyrsta Mottumars-her-
ferðin frá árinu 2010, Íslenska 
lambakjötið, Honda, Skeljungur og 
Sorpa. H:N Markaðssamskipti eiga 

heiðurinn að öllum auglýs-
ingunum en Ingvi Jökull 
Logason, framkvæmda-
stjóri H:N, er einn þeirra 
sem leggja til efni í bókina. 
Í bókinni er einnig rætt við 
Ingva Jökul um hvernig 
hugmyndir verða til.

„Það er mikill heiður að 
efni frá íslenskri stofu sé 

notað í kennslubók af þessu tagi,“ 
segir Ingvi Jökull. „Markaðurinn 
á Íslandi er að mörgu leyti óvenju-
legur, ekki síst vegna smæðarinn-
ar. Það þýðir að oft eru mælanleg 
áhrif auglýsingaherferða frekar 
skýr.“

Þetta er í fimmta sinn sem rit-
stjórar Advertising & IMC nota 
efni frá H:N Markaðssamskiptum 

en útgáfan í ár er sú tíunda í röð-
inni. Ingvi Jökull er eini Íslending-
urinn sem hefur verið fenginn til 
að skrifa í hana en hann er jafn-
framt einn af tólf markaðsmönn-
um, víðsvegar að úr heiminum, 
sem skipa sérfræðingaráð bókar-
innar.  - fbj

Að kenna karlmönnum að þukla á sjálfum sér dæmi um vel heppnaða herferð:

Íslenskar auglýsingar í 
kennsluefni í Bandaríkjunum

KENNSLUBÓKIN  Fimm íslenskar 
auglýsingar eru teknar fyrir í kennslu-
bókinni.

INGVI JÖKULL 
LOGASON 

Sala á nýjum fólksbílum jókst um 
8,9 prósent í mars miðað við sama 
mánuð 2013. Alls 1.574 fólksbílar 
voru skráðir á fyrstu þremur mán-
uðum ársins en það er aukning um 
18,1 prósent.  

Þegar tölur Samgöngustofu um 
nýskráningar eru skoðaðar sést að 
bílaumboðið BL ehf. hefur það sem 
af er ári verið með mestu mark-
aðshlutdeildina.    

„Við finnum að fólk er aðeins að 
fara af stað en mikið þarf að hreyf-
ast í viðbót til að markaðurinn nái 
einhverju jafnvægi,“ segir Erna 
Gísladóttir, forstjóri BL.

Erna segir sendibíla einnig hafa 
selst betur en í fyrra og nefnir 
aukningu um 79 prósent á milli 
ára. 

„Við höfum fundið hægt og 
rólega að fyrirtækin eru að reikna 
út og hafa meira pláss og sjá fram 
á fleiri verkefni. Það er oft fyrsta 
merkið og síðan kemur almenning-
ur oft svolítið á eftir,“ segir hún. 

„Við finnum að menn eru að 
skipta yfir í töluvert sparneytn-
ari og minni dísilbíla og landinn 
kannski farinn að hugsa meira út 
heildarkostnaðinn.“ 

   - hg

Nýskráningum fólksbíla hefur fjölgað um 18,1% á árinu miðað við sama tíma 2013: 

Bílasala jókst um 8,9% í mars

AUKNING  Bílaumboðin seldu alls 537 
nýja bíla í mars.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

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

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

Bank Nordic (DKK) 110,00 -15,4% 3,3%

Eimskipafélag Íslands 235,00 -10,3% -0,6%

Fjarskipti (Vodafone) 31,15 14,3% 2,5%

Hagar 41,75 8,7% 0,1%

Icelandair Group 17,70 -2,7% -4,3%

Marel 104,50 -21,4% -1,4%

N1 16,50 -12,7% -10,1%

Nýherji 3,49 -4,4% -1,7%

Reginn 16,50 6,1% 0,3%

Tryggingamiðstöðin 29,75 -7,2% 0,2%

Vátryggingafélag Íslands 9,60 -11,0% 2,0%

Össur 252,00 10,0% 0,8%

Úrvalsvísitalan OMXI6  1.180,87 -6,3% -0,3%

First North Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum Vikubreyting

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

Hampiðjan 19,50 47,2% -6,7%

HB Grandi 30,00 36,4% -3,2%

Sláturfélag Suðurlands 1,22 0,0% 0,0%

Save the Children á ÍslandiSaveSaveSavevee thethethethett ChiCCCChCC ldrenn



Við bjóðum
góða þjónustu

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Þekking sprettur af áhuga
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Við bjóðum 
fyrirtækjum 
sérþekkingu

Okkar vinna snýst um að þín vinna gangi vel 

Við leggjum okkur fram um að setja okkur vel inn í það 
sem þú ert að gera, og þó að við þekkjum kannski ekki 
viðfangsefnin í þínu starfi jafn vel og þú, þá vitum við hvað 
starfið gengur út á. 

Hjá Íslandsbanka starfar hópur fólks sem býr að áratuga 
reynslu af ráðgjöf við stór og smá fyrirtæki og hefur víðtæka 
sérþekkingu á fjárhagsumhverfi þeirra. Þannig getum við 
ávallt tryggt þeim þá bankaþjónustu sem þau þarfnast.
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Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

Fylgstu með fyrirtækinu í snjall- 
símanum eða spjaldtölvunni
Hágæða eftirlitsmyndavélakerfi frá Aver er ódýr og einföld lausn fyrir fyrirtæki. 
Fylgstu með í spjaldtölvunni eða farsímanum, hvenær og hvar sem þú ert. 

Kerfið býðst nú á frábæru verði, frá 179.000 kr.
 
Komdu og skoðaðu í glæsilegri verslun okkar að Askalind 1.
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Fjarskiptafélagið Síminn 
hefur selt Síminn Dan-
mark, dótturfélag Símans 
í Danmörku, til Telia Dan-
mark, dótturfélags sænska 
fjarskiptarisans TeliaSo-
nera. 

Kaupverðið er trúnaðar-
mál. Salan hefur ekki veru-
leg áhrif á efnahag Símans 
en mun hafa jákvæð áhrif á sjóð-

streymi, samkvæmt til-
kynningu félagsins.  

Síminn Danmark var 
stofnað í kjölfar kaupa Sím-
ans á tveimur fjarskipta-
fyrirtækjum í Danmörku 
árið 2007. Félagið hefur sér-
hæft sig í lausnum á fyrir-
tækjamarkaði og tekjur 
þess námu 83,4 milljónum 

danskra króna á síðasta ári, tæplega 

1.750 milljónum íslenskra króna. 
Um 2.880 fyrirtæki eru í viðskipt-
um við félagið. 

„Salan á Síminn Danmark er liður 
í þeirri stefnu okkar að einbeita 
okkur að starfseminni á Íslandi, 
sem kom meðal annars fram í skipu-
lagsbreytingunum sem gerðar voru 
á samstæðunni í febrúar síðastliðn-
um,“ segir Orri Hauksson, forstjóri 
Símans, í tilkynningunni. - hg

Dótturfélag sænska fjarskiptarisans TeliaSonera hefur keypt Síminn Danmark: 

Síminn seldi danskt dótturfélag

ORRI HAUKSSON

„Samstarfið við Portúgal lofar 
mjög góðu og með þessari ferð 
og erindum íslenskra ráðgjafa-
fyrirtækja þá kann að vera að 
samskipti landanna aukist á 
næstu árum,“ segir Jónas Ket-
ilsson, verkefnisstjóri hjá Orku-
stofnun. 

Hann var á sunnudag staddur 
á Asóreyjum í Portúgal ásamt 
íslenskri sendinefnd sem fylgdi 
Ragnheiði Elínu Árnadóttur, 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 
þegar samstarfsáætlun Þróun-
arsjóðs EFTA á sviði jarðvarma 
á Asóreyjum var kynnt. 

 „Það kom skýrt fram á tví-
hliða fundi forseta heimastjórn-
ar Asór eyja og iðnaðarráð-
herra að það væri sterkur vilji 
af þeirra hálfu að nýta þekk-
ingu Íslendinga á sviði jarðhita 
til raforkuvinnslu og einnig til 

beinnar nýtingar,“ segir Jónas. 
Hann segir fundarmenn einnig 
hafa rætt reynslu heimamanna 
af nýtingu vindorku. 

Í frétt á heimasíðu atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðuneyt-
isins segir að ráðherra hafi 
einnig fundað með aðstoðar-
orkumálaráðherra Portúgals, 
Artur Trindale, um mögulega 
samvinnu ríkjanna á sviði orku-
mála. Þar sé meðal annars horft 
til aðkomu Þróunarsjóðs EFTA. 

„Tveir portúgalskir nemendur 
munu koma til Íslands í vor og 
sækja sex mánaða nám Jarðhita-
skólans og einnig verða haldin 
sér námskeið á Asóreyjum, en 
megináhersla samstarfsáætl-
unarinnar er að reisa þriggja 
megavatta jarðvarmavirkjun á 
eyjunni Terc eira,“ segir  Jónas. 

     - hg

Iðnaðarráðherra kynnti jarðvarmaverkefni í Portúgal:

Vilja nýta þekkingu 
Íslendinga á jarðhita

Í PORTÚGAL  Íslenska sendinefndin og fulltrúar umhverfis- og orkumálaráðuneytis 
og heimastjórnar Asóreyja funduðu á eyjunni Terceira.  MYND/ORKUSTOFNUN 

Sanpower Group, ein stærsta fyr-
irtækjasamstæða sem er í einka-
eigu í Kína, á í viðræðum sem eru 
langt komnar um kaup á bresku 
verslanakeðjunni House of Fras-
er, á 450 milljónir punda, eða sem 
svarar ríflega 84,4 milljörðum 
íslenskra króna. Frá þessu var 
greint í fjölmiðlum í Bretlandi í 
vikunni.

Highland Group, félag í eigu 
þrotabúa gamla Landsbankans 
(LBI hf.) og Glitnis banka, eru sögð 
eiga 49 prósent í House of Fraser. 
Verði af sölunni renna því tæplega 
41,4 milljarðar króna til Highland 
Group. 

Félagið var í eigu BG Holding, 
dótturfélags Baugs, en íslensku 
bankarnir föllnu gengu þar að 
veðum snemma árs 2009. 

Fram kom í tilkynningu gamla 
Landsbankans í febrúarbyrjun 
2009 að tekinn hafi verið yfir 34,9 
prósenta eignarhlutur í HoF. Sam-
kvæmt heimildum blaðsins er sá 
eignarhlutur óbreyttur og hlutur 
Glitnis því 14,1 prósent. Hlutur 
þrotabúa bankanna, gangi salan 
á House of Fraser eftir, yrði því 
sem svarar 29,5 og 11,9 milljörð-
um króna.

Sanpower Group er í eigu kín-
verska auðjöfursins Yuan Yafei og 
er með starfsemi á sviði fjármála, 
eignaumsýslu, fjölmiðla, sam-
gangna og upplýsingatækni. Um 30 
þúsund manns í 100 fyrirtækjum 
vinna hjá samstæðunni sem veltir, 

að sögn The Scots man, sem svarar 
938 milljörðum króna á ári.

Í umfjöllun Guardian er frá því 
greint að Don McCarty, stjórn-
arformaður HoF, sem fer með 
fimmtungshlut í félaginu, hafi 
þegar samþykkt boð Sanpower 
og leggi að öðrum hluthöfum að 
gera það líka. Vísað er til umfjöll-
unar Sunday Times í þeim efnum, 
en blaðið greindi fyrst frá því að 
viðræður stæðu yfir um kaup San-
power Group á HoF.

The Scotsman segir að skoski 
fjárfestirinn Sir Tom Hunter eigi 
yfir tíu prósenta hlut í HoF og 
gæti við söluna fengið í sinn hlut 

nærri 50 milljónir punda, eða um 
og yfir sem svarar níu milljörð-
um króna.

Komi til þess verður blásin af 
fyrirhuguð skráning HoF í Lund-
únakauphöllina síðar á þessu ári. 
Frá því hefur verið greint að stefnt 
hafi verið að því að 450 milljónir 
punda fengjust í almennu hluta-
fjárútboði HoF fyrir skráningu.

Heimildir Guardian herma að 
bankamenn frá Rothschild, HSBC 
og Numis, haldi áfram að undir-
búa útboðið og markaðsskráningu 
félagsins, samhliða því sem við-
ræðum verður haldið áfram um 
söluna til Sanpower Group.

HOUSE OF FRASER Vörur voru seldar í HoF fyrir 1,2 milljarða punda í fyrra, eða 225 
milljarða króna.  MYND/VISMEDIA

LBI hf. fengi 29,5 og 
Glitnir 11,9 milljarða
Tilboð auðjöfurs í House of Fraser kann að raska áætlunum um 
skráningu. Sanpower Group vill kaupa á jafnvirði 84,4 milljarða 
króna. Stjórnarformaðurinn vill selja. LBI hf. og Glitnir eiga 49%.

EFNAHAGSMÁL 
Óli Kristján Ármannsson | olikr@frettabladid.is

Marta Guðrún Blöndal 
hefur verið ráðin lög-
fræðingur Viðskipta-
ráðs Íslands (VÍ). 

Hún mun sinna lög-
f r æ ð i le g r i  r á ð g j öf 
gagnvart framkvæmda-
stjóra og stjórn, um-
sagnagerð, skýrslu-
skrifum og fleiri verk-
efnum. 

Í tilkynningu VÍ um 
ráðninguna segir að 
Marta hafi áður starf-
að sem fulltrúi á Juris 
lögmannsstofu og sem 
starfsmaður upptöku-
nefndar. Hún hafi að 
mestu starfað á sviði 
eignaréttar, samkeppn-
isréttar og félagaréttar. 

  - hg

Viðskiptaráð Íslands hefur ráðið nýjan lögfræðing:

Marta Blöndal til VÍ 

MARTA GUÐRÚN 
BLÖNDAL
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Framtakssjóður Íslands skilaði 
metafkomu á síðasta ári, hagn-
aður ársins 2013 nam 7.636 
milljónum króna og arðsemi 
eiginfjár var 30 prósent. Heild-
areignir félagsins nema 35.862 
milljónum króna og bókfært 
eigið fé er 32.193 milljónir og 
eiginfjárhlutfall 90 prósent.

Síðasta ár var fjórða heila 
árið í rekstri sjóðsins frá stofn-
un hans í lok árs 2009. Stofnend-
ur voru sextán lífeyrissjóðir og 
upphafleg hlutafjárloforð námu 
30 milljörðum króna, sem síðan 
voru aukin í 54 milljarða króna.

ALLS 27,5 MILLJARÐAR VERIÐ 
GREIDDIR Í ARÐ
Hlutverk Framtakssjóðsins er 
að taka þátt í því uppbyggingar- 
og umbreytingaferli sem fyrir-
sjáanlegt var að þyrfti að eiga 
sér stað í kjölfar bankahruns-
ins og vera þátttakandi í end-
urreisn íslensks atvinnulífs. Þá 
var honum ætlað að skila góðri 
ávöxtun til eigenda sinna. Sjóð-
urinn skuldsetur sig ekki heldur 
innkallar hlutafé hjá eigendum 
vegna þeirra fjárfestinga sem 
ráðist er í. Jafnframt er sölu-
verði fyrirtækja í eigu sjóðs-
ins skilað til eigenda að lokinni 
sölu. Á aðalfundi sjóðsins í lok 
mars var samþykkt að greiða 

hluthöfum 6,6 milljarða í arð. 
Alls hefur sjóðurinn þá greitt 
27,5 milljarða til eigenda sinna 
sem eru einkum lífeyrissjóð-
ir landsmanna og Landsbank-
inn, sem kom síðar inn sem stór 
hluthafi sjóðsins í tengslum við 
kaup hans á Vestia sem var 
eignarhaldsfélag nokkurra fé-
laga í eigu Landsbankans.

HUGMYND UM NÝJAN 
FRAMTAKSSJÓÐ
Þorkell Sigurlaugsson, stjórnar-
formaður Framtakssjóðsins, segir 
sjóðinn standa á tímamótum.

„Í fyrsta lagi vorum við með 
aðalfund núna sem gekk mjög 
vel og við erum að skila metaf-
komu. Það hefur reyndar verið 
mjög góð afkoma af sjóðnum 
þessi ár sem hann hefur verið 
starfandi en þetta er svona með 
því betra sem maður sér. Síðan 
voru framkvæmdastjóraskipti 
hjá okkur og í þriðja lagi höfum 
við verið að fá mjög góðar við-
tökur við hugmyndum okkar um 
nýjan sjóð,“ segir Þorkell í sam-
tali við Markaðinn.

Hinn nýi sjóður hefur verið 
kynntur fyrir hluthöfum sjóðs-
ins, en hugmyndin er að hann 
myndi sinna nýjum verkefnum 
sem tengjast þeirri uppbygg-
ingu efnahagslífsins sem fram 
undan er að sögn Þorkels.

„Rifjum upp að Framtaks-
sjóðurinn var stofnaður í lok 
árs 2009 í kjölfar efnahags-
hrunsins sem var einfaldlega 

bara hrun fjárhagskerfisins og 
bankanna. Þá var tilgangurinn 
að endurreisa efnahagslífið, 
koma okkur út úr þessum rúst-
um, og lífeyrissjóðirnir þurftu 
og vildu koma að þessu verk-
efni. Það hefur gengið mjög vel 
og við erum sem sagt búin að 
fjárfesta fyrir yfir 70 prósent 
af þeim fjárfestingum sem við 
höfum heimild fyrir, sem voru 
54 milljarðar og líftími sjóðs-
ins er þannig að fjárfestinga-
tímabilinu lýkur eftir ár og þá 
er bara verkefnið að vinna úr 
þessum eignum sem sjóðurinn 
á. Þetta var verkefnið en núna 
er ástandið í þjóðfélaginu þann-
ig að við erum að komast í gegn-
um fyrsta fasa erfiðleikanna, 
það er dálítið langt um liðið 
síðan hrunið varð og það sem 
fram undan er er að menn vilja 
reyna að fara að byggja upp til 
framtíðar, auka hagvöxt, auka 
nýtingu okkar á náttúruauðlind-
um og mannauðnum og komast 
á það stig að vera ekki bara að 
fást við rústir efnahagshrunsins 
heldur byggja upp til framtíðar 
og komast út úr gjaldeyrishöft-
unum,“ segir Þorkell.

Hann segir mörg verkefni 
fram undan sem slíkur sjóður 
myndi skoða en það séu öðru-
vísi verkefni heldur en Fram-
takssjóður Íslands hefur verið í.

BYGGT Á FYRIRLIGGJANDI GRUNNI
„Við höfum rætt við nokkra eig-
endur sjóðsins sem eru lífeyris-

sjóðir, um verkefni sem þeir sjá 
fram á að þurfi að ráðast í. Þetta 
eru svona samfélagsleg verk-
efni sem allir eru sammála um 
að þurfi að koma á koppinn, en 
aftur á móti enginn einn lífeyr-
issjóður eða einhver einn aðili 
sem getur komið að. Og til þess 
að búa til sterkan kjarna þá sjá 
menn tækifæri til að byggja á 
grunni þess sem er til,“ segir 
Þorkell og á þá við Framtaks-
sjóðinn.

Hann segir að þau hafi grunn-
stoðirnar, starfsfólkið, þekk-
ingu og öflugan hóp eigenda 
sem hefur áhuga á þessum verk-

efnum.
„Þessi sjóður yrði rekinn inni 

í þessari umgjörð sem við erum 
með og mun kalla inn fjármuni, 
með sambærilegum hætti og 
við höfum verið að gera, eftir 
því sem verkefnin koma upp. 
Ef við förum inn í verkefni þá 
innköllum við til eigendanna 
og getum þá lagt þannig eigið 
fé inn í verkefnið. Við myndum 
vilja reyna að hafa þennan sjóð 
sambærilega stóran, kannski 
20 til 30 milljarða til að byrja 
með, sem væri þá upphafsskuld-
binding þeirra eigenda sem vilja 
vera með í þeim verkefnum sem 

Eftir endurreisn þarf uppbyggingu
Framtakssjóður Íslands skilaði metafkomu árið 2013 og hefur alls greitt eigendum sínum, aðallega lífeyrissjóð-
um og Landsbankanum, 27,5 milljarða í arð frá stofnun árið 2009. Þorkell Sigurlaugsson stjórnarformaður hefur 
viðrað hugmyndir um nýjan sjóð sem ekki bara fengist við rústir hrunsins heldur uppbyggingu til framtíðar.

VIÐTAL
Fanney Birna Jónsdóttir | 
fanney@frettabladid.is

ADVANIA

INVENT FARMA N1 PROMENS

ICELANDAIR 
GROUP

ICELANDIC 
GROUP

Eignarhlutir FSÍ í félögum

71,6% 7,0%
100%

49,5%20,9%38,0%

Framtakssjóður-
inn vill styðja við 

stefnu stjórnvalda og 
annarra við afléttingu 
gjaldeyrishafta.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



DAGLEGA
Til daglegrar inn-
töku. 120 græn-
metishylki. Inntaka 
2-4 hylki á dag.
  
Umboð Celsus ehf. 
www.celsus.is

BORGARFERÐIR
Ferðasíða Telegraph.co.uk hefur 
gefið út lista yfir tíu ódýrustu kost-
ina þegar kemur að borgarferðum í 
Evrópu. Austur-Evrópa kemur sterk 
inn en efst á listanum trónir Búdapest 
í Ungverjalandi.
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Margir upplifa að vera þjakaðir af 
þreytu og doða þrátt fyrir næg-
an svefn og gott mataræði. Verk-

smiðjusamsett vítamín geta aldrei líkt 
eftir fjölbreytni lífrænna næringarefna.
Spirulina, blágrænn þörungur sem 

talinn er vera næringarríkasta fæða 
jarðar þar sem hann inniheldur lif-
andi næringarefni og telst fæða. Í 
spirulinu eru þrettán vítamín, sextán 
steinefni, tuttugu karótínar, átján am-
ínósýrur, blaðgræna, prótín, omega, 
GLA og hún er rík af auðmeltanlegu 
járni. Hún gefur hreina orku, ein-
beitingu, meiri súrefnismettun, góða 
líðan og næringu. Rannsóknir sýna 
að spir ulina er gríðarlega öflug vörn 
gegn flensu og kvefi og hentar fólki 
á öllum aldri. Margir nýta sér Life-
stream Spirulina sem sitt daglega líf-
ræna fjölvítamín.

Chlorella afeitrar og er talin öflugasta 
plantan til að hreinsa líkamann. 
Chlorella styrkir lifrina og bætir alla 
líkamslykt, gerir andardráttinn fersk-
ari, hreinsar óhreina húð og minnkar 
bólur. Húðin í andliti fær ljóma sem 
eftir er tekið. Chlorella styrkir við-
kvæma ofnæmishúð og bætir blóð-
flæði út í alla vefi sem gefur sléttari 
og mýkri húð á öllum líkamanum. Hún 
er árangursrík við appelsínuhúð og 
eykur árangur margfalt með hreyfingu 
eða líkamsrækt. 

Chlorella hreinsar auka- og eiturefni 
sem við innbyrðum úr fæðunni, rot-
varnarefni, skordýraeitur og geislun 
sem notuð er við ræktun og geymslu 
á ávöxtum og grænmeti. Hún hreins-
ar líkamann af þungmálmum, tölvu- 
og farsímageislun, eykur súrefnis-
flæði til heila og líkamans, kemur 
jafnvægi á blóðfitu og blóðsykur og 
er góð fyrir meltinguna. Chlorella 
dregur úr streitu og er rík af náttúru-
legu lífrænu D-vítamíni.

Barley grass kemur á réttu sýrustigi 
og gerir líkamann basískan. Of súr 
líkami er algeng afleiðing af vestrænu 
fæði og talin vera undirrót margra 
sjúkdóma. Barley grass örvar sog-
æðakerfið, styður við heilsu liða, 
dregur úr liðverkjum og bólgum 
og lækkar kólesteról. Það jafnar 
magasýrur og örvar vöxt vinveittrar 
magaflóru, Einnig er það ríkt af stein-
efnum, SOD-ensímum, og B-vítam-
ínum. Í Lifestream eru eingöngu not-
aðar ferskustu og næringarríkustu 
blöð plöntunnar sem innhalda mesta 
næringu. 

Lifestream notar eingöngu hrein, líf-
rænt ræktuð næringarefni í bestu 
gæðum og vinnsluaðferðirnar tryggja 
hámarks næringargildi og upptöku. 
Engin fylliefni, skordýraeitur eða 
aukaefni.

Ultimate Greens fæst í helstu apótekum, 
heilsubúðum, Hagkaupi og Krónunni. 

KRAFTMIKIL 
OFURFÆÐA
CELSUS KYNNIR  Ofurþrenna, Ultimate Greens, í einu glasi, Spirulina, Chlor-
ella og Barley grass. Í Spirulina eru yfir 100 lífræn næringarefni. Chlorella 
hefur hreinsandi áhrif og Barley grass getur gert líkamann basískan.

Situr þú í skítnum?
Hreinsandi hefur fullkomin tæki og efni til djúphreinsunar, sótthreinsunar  
og þurrkunar. Við vinnum á slæmum blettum og húsgögnin hreinlega ljóma
Hreinsandi sérhæfir sig í: Myglugró, Djúphreinsun, Lyktareyðingu, Sótthreinsun teppa, húsgagna, rúmdýna og annarra húsmuna.

HreiH nsandi notar efni frá

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

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

my style

Nýjar vörur í hverri viku

Skipholti 29b • S. 551 0770

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

= 90 rauðrófur

Fæst í Apótekum og heilsubúðum



FÓLK|FERÐIR

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 

Ég mun taka þátt í uppskeru á kaffi 
og læra allt um kaffi frá baun í 
bolla. Ég verð hérna næstu þrjá 

mánuðina,“ segir Steinarr Ólafsson, sem 
staddur er í steikjandi sólinni í smá-
bænum Pedregulho í Brasilíu.

Brennandi áhugi Steinars á kaffi tog-
aði hann út en hann komst í samband 
við fyrirtækið O’Coffee gegnum vinkonu 
sína, kaffispekúlantinn Sonju Grant. 
Hann segir fyrstu dagana hafa verið afar 
áhugaverða og spennandi en líka erfiða.

„Dagurinn hefst hjá mér klukkan 5.30, 
bókstaflega við fyrsta hanagal! Ég er 
síðan mættur í vinnuna klukkustund 
síðar. Uppskeran hefst ekki fyrr en eftir 
tvær vikur svo ég er ekki enn farinn að 
tína baunir. Þess í stað fylgist ég með 
undirbúningi uppskerunnar, alþrifum 
á búnaði, plöntun nýrra kaffirunna og 
fleira. Ég ver líka miklum tíma í að ná 
tökum á tungumálinu og eyði líka tals-
verðum tíma í skjóli skuggans. Sólin og 
hitinn eru mér næstum um megn,“ segir 
hann. „Maturinn er heldur einhæfur, 
kjöt og baunir upp á hvern einasta dag 
og ekkert grænmeti á boðstólum.“

Steinarr bloggar á steinarro.word-
press.com og rekur þar það helsta sem 
drífur á daga hans. 

En hvað tekur við þegar kaffiævintýr-
inu í Brasilíu lýkur?

„Með þessa þekkingu í farteskinu 
ætla ég bara að sjá til hvað framtíðin 
ber í skauti sér. Mér liggur ekkert á enn 
sem komið er, ég er ekki nema 21 árs,“ 
segir Steinarr sposkur.

Hvernig vill svo eldheitur áhugmaður 
um kaffi hafa kaffið sitt?

„Ég vil undantekningarlaust hafa 
kaffið mitt gott.“

KAFFIÁHUGI TOGAÐI 
HANN TIL BRASILÍU
FERÐIR  Steinarr Ólafsson, eldheitur áhugamaður um kaffi, lærir allt um kaffi-
rækt í Brasilíu. Hann bloggar um ævintýrið á steinarro.wordpress.com

BAUNIR Nýtíndar kaffibaunir.Á AKRINUM Undirbúningur fyrir uppskeru 
kaffibauna.

FALLEGT ÚTSÝNI Horft yfir kaffiakrana.

RJÚKANDI SOPI Steinarr kann 
að meta gott kaffi.

RÆKTUN Þar til tínsla hefst á ökr-
unum lærir Steinarr að planta nýjum 
kaffirunnum.

FRÁ BAUN Í BOLLA Óbrenndar 
kaffibaunir.

KAFFIÁHUGAMAÐUR 
Steinarr Ólafsson dreif 
sig út til Brasilíu til að 
læra allt um uppáhalds-
drykkinn sinn, kaffi.
MYND/ÚR EINKASAFNI

■ Nafn Sveindísar Önnu Jóhannsdóttur félagsráðgjafa misritaðist í sérblaðinu Brúðkaup sem fylgdi Fréttablaðinu síðast-
liðinn laugardag. Beðist er velvirðingar á því.

LEIÐRÉTTING

Nicovel®

lyfjatyggigúmmí

VILTU HÆTTA 
AÐ REYKJA?

Nicovel Fruit og Nicovel Mint lyfjatyggigúmmí, innihalda 2 mg af 
nikótíni sem nikótín resinat. Nicovel er ætlað reykingamönnum 18 ára 
og eldri. Ekki má nota Nicovel ef um er að ræða ofnæmi fyrir nikótíni 
eða einhverju öðru innihaldsefni tyggigúmmísins eða ef þú reykir ekki. 
Leitið ráða hjá lækni áður en Nicovel er notað ef: þú hefur nýlega fengið 
hjartaáfall eða heilablóðfall, þú hefur fengið ofnæmisviðbrögð (ofsabjúgur) 
eða útbrot með kláða (ofsakláði). Einnig ef þú ert með: brjóstverk, 
hjartakvilla sem hefur áhrif á hraða eða takt hjartsláttar, ómeðhöndlaðan 
háþrýsting, lifrarsjúkdóm, nýrnasjúkdóm, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil, 
æxli í nýrnahettumerg (krómfíklaæxli), magasár eða bólgu í vélinda. 
Einstaklingar undir 18 ára aldri ættu ekki að nota Nicovel nema því sé 
ávísað af lækni. Viðeigandi skammtur fyrir fullorðna getur haft mikil 
eituráhrif eða verið banvænn fyrir lítil börn. Þungaðar konur og konur 
með barn á brjósti skulu eingöngu nota Nicovel í samráði við lækni. 
Skammtar eru einstaklingsbundnir og valdir út frá nikótínþörf. Yfirleitt 
er nóg að nota 8-12 tyggigúmmí á dag. Hámarksskammtur er 24 stykki 
á dag. Nánari upplýsingar um notkun er að finna í fylgiseðli lyfsins. 
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. 
Markaðsleyfishafi: Orifarm Generics A/S. Umboð á Íslandi: Icepharma hf. 
Lynghálsi 13, 110 Reykjavík.
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BURT’S BEES VÖRURNAR FÁST T.D. Í LYFJUM & HEILSU, KRINGLUNNI OG Í FRÍHÖFNINNI.

TILVALIN 
FERMINGARGJÖF



BÍLAR &
FARARTÆKI

M.Benz ML 320 Bluetec Diesel árg 
2009 ek.79þús. Leður. Topplúga. 
Xenon aðalljós. Ásett verð 6.900.000.- 
Rnr.310787

Toyota Land Cruiser 120 Vx Diesel 33” 
2/2007 ek.117þús. Sjálfskiptur. Leður. 
Ásett verð 5.390.000.- Rnr.285958

VW Golf R32 11/2007 ek.73þús. 
3200cc. 250 hö. Sjálfskiptur. Leður. 
Topplúga. Ásett verð 3.690.000.- 
Rnr.310791

Merida Race Lite 904 árg.2013. 
Stellstærð 59cm. Shimano 105. Lítið 
notað. TILBOÐSVERÐ 200.000.- 
Rnr.286405

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

LEXUS Is250. Árgerð 2006, ekinn 
130 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.790.000. Rnr.181676.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.

www.toyotakletthalsi.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

KIA Sportage ex 4wd bensín. 
Árgerð 2012, ekinn 77 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 
4.390.000. Rnr.990575. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

TOYOTA Corolla wagon terra vvti. 
Árgerð 2006, ekinn 143 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. Verð 1.350.000. Rnr.990677.

MERCEDES BENZ E 300 cdi. 
Árgerð 2010, ekinn 154 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.990.000. 
Rnr.990562.

0ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Range Rover Sport Supercharged 
Árgerð 2005, ekinn aðeins 68þ.km. 
Umboðsbíll. Ný dekk. Flott eintak. Er 
á staðnum. Verð 5.490.000kr. Raðnr 
155842. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

LEXUS Is200. Árgerð 2005, ekinn 88 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 1.690.
Mjög flottur og vel með farinn bíll 
Rnr.311750.

SKODA Octavia ambiente combi 4x4. 
Árgerð 2013, ekinn 44 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 3.990. Rnr.219689.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

NÝTT HYMER HJÓLHÝSI
ÚTSALA, Hymer Nova 540, 
Stórglæsilegt hús af flottustu gerð, 
lengd 7.69m, breidd 2.4m, ATH aðeins 
1 stk í boði á þessu frábæra verði, 
Verð aðeins 4.490.000kr, Er 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

KIA CARNIVAL 7manna. Árg 2002, 
ek aðeins 112 Þ.KM, vel útbúinn 
bensín, sjálfsk.Ásett verð er 1.190þ 
- TILBOÐ 850þ stgr. Möguleiki á allt 
að 600þ Visaláni í allt að 36 mánuði 
Rnr.154772.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Vantar allar gerðir bíla og 

annara tækja á skrá og staðinn
www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

Skoda Oktavia ‚99. Ek 230þ.Ný 
tímareim, nýjar bremsur og fl. 
Verð:300þ. s:898-3946

Hyundai Accent ek. 157þús. sk. ‚15 
Verð 80 þús. Uppl. í s. 8482288.

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

Opel Astra árg.2001,5 gíra, ek.154 
þ.km., 1.2L vél. V.200þús.S. 6162597. 
Eftir kl. 17.00.

M BENZ E 220 CDI árg. 2011 ek. 21 
Þús. Disel. Titaniumgrey ljós að innan. 
Gler topplúga Algjör moli. Verð 7,350 
þús. S. 896 2362

 0-250 þús.

TERIOS 4X4 TILBOÐ 230ÞÚS !
Daihatsu Terios 1300 árg.‘99 ek. 
200þús Beinsk, krókur, góð dekk. 
Tilboð 230þús S. 891 9847.

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

150 ÞÚS. STAÐGREITT
Fyrir vel með farinn bíl, sk.‘15. Helst 
sjálfsk. Uppl. í s. 8987762 eftir kl. 
14.00

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

VAGNASMIÐJAN AUGLÝSIR
Erum að selja síðustu 2 Hardox-
pallana á útsöluverði. Lýsing, 
myndir, myndband og teikningar á 
vagnasmidjan.is Uppl. í s. 898-4500 og 
894-6000.

Framleiðum krókheysisgrindur með 
eða án gámalása. Grunnaðar og/eða 
málaðar. Gott verð. vagnasmidjan.
is Eldshöfða 21 Rvík s. 898-4500 og 
894-6000.

 Hjólhýsi

Hobby Excelcior 540ufe árg. ‚07 
Bakaraofn og rafmagns/gash. Útv.cd. 
sjónv.rafg. og fortj. V. 2.690þ. Uppl.í s. 
7734630 eða gudrun@reiknir.is

 Viðgerðir

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

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

 Fellihýsi

 Bátar

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

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

 Varahlutir

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA. 
 KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.

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

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra og 
nýja varahluta í margar gerðir bíla. 
Tökum einnig að okkur viðgerðir. 
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma 
5675040-7785040

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

 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.

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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eru fram undan. Grundvallar-
atriðið verður alltaf að tryggja 
arðsemi fyrir eigendur sjóðsins, 
það er almenning í landinu.“

FJÖLBREYTT SAMFÉLAGSLEG 
VERKEFNI
Þorkell segir þau verkefni sem 
nýi sjóðurinn myndi vilja ráðast 
í vera af þeirri stærðargráðu að 
ríkið gæti ekki staðið eitt í þeim.

„Svo ég nefni nokkra mögu-
leika þá erum við að tala um 
uppbyggingu innviða í þjóð-
félaginu, til að mynda fram-
kvæmdir í sambandi við sam-
göngumál í víðum skilningi. 
Orkumál í víðum skilningi líka 
og þá ekkert endilega einhverja 
einkavæðingu heldur meira að 

koma að nýjum verkefnum í 
orkuframkvæmdum eða nýt-
ingu þeirrar þekkingar sem er 
komin í fyrirtækjunum. Það eru 
til fyrirtæki sem eru að hasla 
sér völl erlendis í þessum verk-
efnum þannig að við viljum 
horfa líka út fyrir landsteinana 
og finna hvar við getum aflað 
erlends gjaldeyris og tekna 
með því að nýta okkar þekk-
ingu og opna þar með meira á 
möguleika á að styðja við stefnu 
stjórnvalda og annarra í aflétt-
ingu gjaldeyrishafta, það þarf 
átak margra til þess,“ segir Þor-
kell.

Hann segir það einnig þann-
ig að mörg þessara verkefna séu 
þess eðlis að það vanti samnefn-

ara til að halda utan um verk-
efnið. „Við höfum einnig heyrt 
áhuga frá erlendum fjárfestum 
sem væru til í að koma að slík-
um sjóði með fjármagn,“ bætir 
Þorkell við.

„Lífeyrissjóðirnir starfa ekk-
ert endilega mikið saman og 
eins og sjóðurinn hefur verið 
þá hafa þeir ekki haft nein af-
skipti af fjárfestingunum. Við 
sjáum fyrir okkur að í þessum 
sjóði sé þetta ekki alveg þannig, 
þar sem ekki væri um hefðbund-
in fyrirtæki í innlendri sam-
keppni að ræða, heldur komi 
eigendurnir meira að verkefn-
um kannski sem lánveitendur 
líka eða sem fjárfestar þann-
ig að sjóðurinn sé bara eitt af 

tækjunum sem er hægt að nýta 
með öðrum í þessu hlutverki,“ 
segir Þorkell. 

Hann nefnir einnig sem dæmi 
Landspítalann sem verkefni 
sem verið hafi í umræðunni og 
lífeyrissjóðirnir hafi verið vilj-
ugir til að koma með einhverj-
um hætti að því.

VERÐUM AÐ VINNA SAMAN
„Lífeyrissjóðir geta þannig 
haft einhvern vettvang fyrir 
það, einhvern sameiginlegan 
aðila sem vinnur með þeim í 
því. Það hefur líka verið talað 
um stór verkefni í samgöngu-
málum, stór verkefni í grunn-
innviðum hér í Reykjavík sem 
dæmi. Þetta eru verkefni sem 
taka stundum langan tíma, eru 
ekki hefðbundin verkefni eins 
og að kaupa sig inn í fyrirtæki, 
selja það eða koma því á mark-
að, heldur annars konar verk-
efni sem þarf að ráðast í, koma 
í framkvæmd og tryggja arð-

semi og árangur af verkefninu. 
Þetta yrði því svolítið öðruvísi 
hlutverk, ef það er hægt að lýsa 
þessu þannig.“

Þorkell segir muninn felast í 
því að nú sé um að ræða upp-
byggingu eftir endurreisn síð-
ustu ára og nú þurfum við að 
snúa okkur að bættum lífskjör-
um, lífsgæðum og hagvexti.

„Við erum lítið land sem er 
með gríðarlega mörg verkefni 
fram undan og við verðum ein-
hvern veginn að vinna saman að 
þeim – við getum ekki gert það 
allt hvert í sínu lagi,“ segir Þor-
kell að lokum.

Við höfum einnig 
heyrt áhuga frá 

erlendum fjárfestum sem 
væru til í að koma að 
slíkum sjóð með fjármagn.

OPIÐ
Virka daga 10-18
Laugardaga 11-16

109.990

TOS-L50A1D6

Ein sú vinsælasta fyrir fermingarnar hjá okkur.  Glæsilega 
hönnuð og mjög meðfærileg.  Þriðju kynslóðar Intel i3 
örgjörvi  og Intel HD 4000 skjákort.  HDMI tengi til að 
tengja við sjónvarp og USB3 tengi fyrir 
margfaldan gagna utningshraða. 

BLEIK 14” ASPIRE V5
Létt og meðfærileg 14“ fartölva 
með sprækum Intel i3 örgjörva og 
Intel HD 4000 skjákorti.  500GB 
diskur, USB3 og HDMI tengi.

QUAD CORE LEIKJATÖLVA
Kraftmikil og hraðvirk fartölva úr nýju L-línunni frá 
Toshiba með Intel i7 Haswell Quad Core örgjörva.  
Ö ug grafíkvinnsla með  GB nVidia Ge or e GT
740M leikjaskjákorti.  Glæsilega hönnuð með 
miklum tengimöguleikum.

15,6”

149.990

ARTÖLVUTILBOÐ

REYKJAVÍK
SUÐURLA DSBRAUT 6

Sími 414 1700

AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30

Sími 414 1730

HÚSAVÍK
GARÐARSBRAUT 18A

Sími 464 1600

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

SEL OSS
AUSTURVEGI 34

Sími 414 1745

KE LAVÍK
HA NARGÖTU 90

Sími 414 1740

HA NAR JÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66

Sími 414 1750

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 333

99.990

ACE-NXMKJED001ACE MKJED0 1

HVÍT 14“ ARTÖLVA MEÐ INTEL i3L i3

ACE-NXMB4ED01XMBB

Landsbankinn hf. 27,59%
Lífeyrissjóður verzlunarmanna  19,91%
Gildi lífeyrissjóður 10,39%
Sameinaði lífeyrissjóðurinn 7,72%
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A-deild 7,36%
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 6,62%
Stafir lífeyrissjóður 5,52%
Festa lífeyrissjóður 2,76%
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga 2,76%
Almenni lífeyrissjóðurinn 1,84%
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 1,47%
Lífeyrissjóður Bankamanna aldursdeild 1,24%
Lífeyrissjóður verkfræðinga 1,10%
Lífeyrissjóður Vestfirðinga 1,10%
Eftirlaunasjóður FÍA 0,77%
Íslenski lífeyrissjóðurinn 0,68%
Lífeyrissjóður Rangæinga 0,58%
VÍS hf. 0,55%
Framtakssjóður Íslands GP hf. 0,02%

Hluthafar Framtakssjóðs Íslands

GOTT ÁR AÐ BAKI Framtakssjóður Íslands er til húsa í Lágmúla 9. Þar starfa sjö starfsmenn en nýverið urðu þær breytingar að Hjördís 
Dröfn Fjeldsted tók við sem framkvæmdastjóri af Brynjólfi Bjarnasyni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGURJÓN RAGNAR
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Friðbert Traustason, formaður 
og framkvæmdastjóri Samtaka 
starfsmanna fjármálafyrir-
tækja (SSF), hefur verið formað-
ur samtakanna frá 1995. Hann 
tók við starfi framkvæmda-
stjóra fimm árum síðar og var 
því öllum hnútum kunnugur í 
kjaraviðræðum SSF og SA sem 
enduðu með undirritun samn-
inga um miðjan síðasta mánuð.  

„Kjarasamningarnir voru 
ansi erfiðir enda fyrirfram 
ákveðnir fyrir alla landsmenn 
af þremur aðilum, ASÍ, SA og 
ríkisstjórninni, og það er allt-
af erfitt að þurfa að kyngja því. 
Menn þurftu að velja um ann-
aðhvort að éta það hrátt eða fá 
ekki neitt,“ segir Friðbert.

Hann fæddist vestur á Flat-
eyri við Önundarfjörð í októ-
ber 1954 og byrjaði snemma að 
vinna. 

„Í fyrsta starfinu sem ég fékk 
eitthvað borgað fyrir þurfti ég 
að hreinsa garnir í sláturhúsinu 
á Flateyri. Þá var ég átta ára. 
Það var mjög sérstakt að standa 
og hreinsa garnirnar ofan í bala 
sem voru síðan sendar suður til 
Reykjavíkur til að framleiða úr 
þeim pylsur. Síðan var ég á sjó 
frá fermingu og eftirminnileg-
asti túrinn var þegar ég fór á 
síld í Norðursjónum sextán ára 
gamall.“  

Friðbert var í fyrsta útskrift-
arárgangi Menntaskólans á Ísa-
firði árið 1974. Þaðan lá leiðin í 
Háskóla Íslands þar sem hann 
lærði verkfræði í tæp tvö ár. 

„Síðan söðlaði ég um og fór 
að vinna hjá Reykjavíkurborg 
og síðar Reiknistofu bankanna 
þar sem ég vann við kerfisfræði 

Keppti í blaki í efstu deild í 15 ár
Friðbert Traustason, formaður og framkvæmdastjóri SSF, starfaði áður í sláturhúsi á Flateyri, sem sjómaður og 
kerfisfræðingur hjá Reiknistofu bankanna. Hann segir afahlutverkið mikilvægasta verkefnið þessa dagana. 

VESTFIRÐINGUR  Friðbert var ráðinn framkvæmdastjóri SFF árið 2000.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SVIPMYND
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is 

Orðheldinn og skemmtilega íhaldssamur

og forritun í tuttugu ár. Á þeim 
árum fór ég aftur í skóla og sótti 
mér háskólagráðu í hagfræði 
frá HÍ. Svo fór ég seinna í meist-
aranám í stjórnun og stefnumót-
un í sama skóla og kláraði þar 
allt nema ritgerðina, eins og 
svo margir. Hún er núna sett á 
júní en hvað verður veit maður 
aldrei,“ segir Friðbert og hlær.

Hann keppti í blaki í efstu 
deild í fimmtán ár, lengst af með 
Íþróttafélagi stúdenta, og er að 
eigin sögn alæta á íþróttir. 

„Svo var ég viðloðandi öld-
ungablakið í seinni tíð þang-
að til bakið gaf sig. Ég er einn-
ig mikill golfari og svo keypti 

ég mér hjól í fyrrasumar og er 
nokkuð duglegur að hjóla í og úr 
vinnu. Hinum íþróttunum sinn-
ir maður orðið mest með því að 
horfa á sjónvarpið.“

Friðbert er giftur Sigrúnu 
Ósk Skúladóttur lyfjatækni. 
Þau eiga tvö börn, lögmanninn 
Sunnu Ósk og háskólanemann 
Trausta.  

„Afahlutverkið er mikilvæg-
asta verkefnið þessa dagana. Ég 
á eina dótturdóttur sem heitir 
Ragnheiður Ósk og er fjögurra 
ára. Hún er búin að tilkynna 
afa sínum að nú vilji hún læra 
að lesa og að afi þurfi að kenna 
henni að lesa.“  

„Við Friðbert höfum þekkst lengi og unnið saman 
frá 2004 í stjórn SSF. Friðbert kemur ávallt fram 
af heilindum og stendur við orð sín. Hann hefur 
sterka réttlætiskennd og á auðvelt með að sjá 
báðar hliðar á málum þó hann geti verið harður 
í samningum. Vestfirska þrjóskan hefur nýst 
honum vel en jafnframt hefur hann sínar mjúku 
hliðar og má ekkert aumt sjá. Hann er víðsýnn en 
á sama tíma skemmtilega íhaldssamur. Í gegnum 
tíðina hefur hann reynst mér góður lærifaðir. 
Hann er manna fróðastur um lífeyris- og kjaramál 

og alltaf tilbúinn að deila upplýsingum og fræða aðra í kringum sig.”
Anna Karen Hauksdóttir, formaður Starfsmannafélags Íslandsbanka 

„Við Friðbert höfum starfað saman að málefnum 
starfsmanna fjármálafyrirtækja yfir 30 ár. Hann 
er ótrúlega úrræðagóður þegar leysa þarf flókin 
mál enda er áhugi hans og þekking á þessu 
sviði mikil. Þó hann sé lærður hagfræðingur en 
ekki lögfræðingur hefur hann mikla innsýn í lög-
fræðina og hefur mörg erfið mál leyst á grunni 
þeirrar þekkingar. Þá tel ég að fáir hafi meiri 
þekkingu á lífeyrismálum og er endalaust hægt 
að fletta upp í honum þegar þau mál eru til 
umfjöllunar. Hann er góður stjórnandi og hefur 

farsællega leitt starfsemi SFF og Lífeyrissjóð bankamanna á liðnum 
áratugum.”
Sveinn Sveinsson hæstaréttarlögmaður

Umræðan um gjaldeyris- og pen-
ingamál hefur verið býsna ein-
sleit á Íslandi. Hún hefur grund-
vallast á því að valkostir Íslands 
séu einkum tveir. Að hafa styrka 
umgjörð um krónuna og hafa 
hana áfram eða taka upp evru 
með aðild að Evrópska mynt-
bandalaginu (EMU) með und-
anfarandi aðild að ESB. Heiðar 
Már Guðjónsson hagfræðingur 
og fjárfestir er með mörg járn í 
eldinum. Hann hefur skrifað bók 
um tækifærin á norðurslóðum, 
hefur fjárfest í fjölda fyrirtækja 
á Íslandi og varð nýlega stjórnar-
formaður Vodafone.

Heiðar er einn fárra sem hafa 
látið til sín taka í opinberri um-
ræðu um peningamál og hafa 
verið tilbúnir að skoða fleiri val-
kosti en evru og krónu og hefur 
hann m.a. fært ágætis rök fyrir 
því að skynsamlegt geti verið 
að skoða einhliða upptöku ann-
ars gjaldmiðils. Heiðar er gestur 
okkar í nýjasta þætti Klinksins 
þar sem hann fer yfir þessi mál.

HEIÐAR MÁR GUÐJÓNSSON

Krónan verður 
alltaf vandamál

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Nei í rauninni ekki. Það er verið að breiða undir vandann með peninga-
prentun. Áður en Mario Draghi (bankastjóri Evrópska seðlabankans) kom 
fram með sína yfirlýsingu þá höfðu tveir þýskir herramenn frá Bundes-
bank sagt af sér í stjórn Evrópska seðlabankans vegna þess að þeir voru á 
móti því að það kæmu fram lausatök í peningamálum bankans til þess að 
undirbyggja, fyrir það fyrsta, bankakerfið í Evrópu sem síðan var til þess að 
undirbyggja ríkisfjármálakerfið í Evrópu. Því bankarnir voru í raun að kaupa 
ríkisskuldabréf ríkja sem voru í mestri hættu. Seðlabanki Evrópu var svo 
að endurfjármagna bankana. Þarna ertu kominn með keðju sem hangir öll 
saman og er ekki sterkari en veikasti hlekkurinn.“

Er evran með fast land undir fótum?

„Já, en frekar hugsanlega 
Evrópusambandið og 
að aðildarríkin gangi 
einhvern veginn út úr fjór-
frelsinu sem er grundvöllur 
evrópska samstarfsins. 
Við sjáum það núna á 
Kýpur að það er búið að 
skera á frjálsa flutninga á 
vörum og fjármagni. Það 
er ennþá frjáls flutningur 
vinnuafls, en það eru tvær 
grunnstoðir þarna sem 
er búið að loka á. Það 
er mjög freistandi fyrir 
ríki í Evrópusambandinu 
sem eru í vandræðum 
að minnka samstarf sín á 
milli.“

Varst þú einn þeirra 
sem hugsuðu: Það eru 
raunverulegar líkur 
á því að evrusvæðið 
liðist í sundur?

Þorbjörn Þórðarson
thorbjorn@365.is

Viðtalið við Heiðar Má Guðjons-
son er hægt að sjá í þættinum 

Klinkinu á www.visir.is.

„Það er merkilegt við peningamálaumræðuna á Íslandi að 
hún er búin að fara í marga hringi á síðustu 30 árum. (…) 
Það sem hefur gerst er að menn hafa endurtekið mis-
tökin. Endurtekið þessa tilraun að vera með krónu, hvort 
sem hún er fljótandi, hvort sem hún er föst, hvort sem hún 
er hálffljótandi, hvort sem hún er innan hafta, menn eru 
alltaf með mismunandi útgáfur af sama gjaldmiðli sem 
bíður alltaf skipbrot. Í stað þess að finna sjálf upp hjólið er 
eðlilegast að við lítum í reynslubanka annarra. Það eru 33 
lönd í heiminum sem hafa tekið einhliða upp aðra mynt og 
þeim hefur öllum vegnað vel. Það eru líka um það bil 60 
þjóðir sem hafa bundið sinn gjaldmiðil við annan gjaldmiðil 
með svokölluðu myntráði. (…) Íslenska krónan er ekki til 
fyrir almenning í landinu heldur fyrir stjórnmálamenn og 
embættismenn. Svo þeir geti miðstýrt kerfinu.“

Ertu sammála því að það sé ekki æskilegt fyrir 
Íslendinga að nota krónuna næstu áratugina 
nema það breytist eitthvað hérna varanlega í 
stýringu hennar? 
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Það þjónar langtímahagsmunum Íslands að hafa viðræðurnar við 
Evrópusambandið á ís í nokkur ár. Og eftir atvikum ganga í Evrópu-
sambandið síðar. 

Það dylst engum sem skoðar skýrslu Seðlabanka Íslands um 
gjaldmiðils- og peningamál frá 2012 að raunhæfasti valkostur 
Íslands í peningamálum utan krónu er evran í gegnum Evrópska 
myntbandalagið (EMU) með undanfarandi aðild að ESB. En margir 
nafntogaðir sérfræðingar hafa samt efasemdir um evruna enda 
hafi skuldavandi fjölmargra evruríkja afhjúpað ákveðna bresti í 
evrusamstarfinu.  

Otmar Issing, fyrrverandi aðalhagfræð-
ingur Evrópska seðlabankans (European 
Central Bank, ECB), skrifaði grein í Financ-
ial Times á dögunum þar sem hann fjallaði 
um sameiginlega skuldabréfaútgáfu evru-
ríkjanna og færði rök fyrir því að hún væri 
mjög óskynsamleg. Þá galt hann varhug við 
hugmyndum um sameiginlegt bankabanda-
lag, en þetta tvennt hefur verið talið laga 
þá bresti sem eru á samstarfinu í núverandi 
mynd. 

Varanleg lausn á evruvandanum hefur 
verið talin felast í aukinni efnahagslegri 
samvinnu þeirra 18 ríkja sem nota gjald-
miðilinn. Þannig hefur verið komið á fót 
sameiginlegu bankaeftirliti í Evrópusam-
bandinu og aukinni samvinnu varðandi fjár-
lagagerð, sem er enn mjög umdeilt. En Issing 
telur að sú tegund þessarar samvinnu sem 
gengur lengst sé í raun andvana fædd. Það sé 
ósanngjarnt og óeðlilegt að skattgreiðendur í einu ríki greiði fyrir 
óábyrgar lánveitingar í öðrum.  

Krafan um að Þjóðverjar leiði björgunarleiðangur evrunnar hefur 
falist í því að þeir borgi meira. Að þýskir skattgreiðendur leggi til 
meiri fjármuni, eftir atvikum til að kaupa verðlítil skuldabréf ríkja 
eins og Spánar og Grikklands. Meira að segja kapítalistinn George 
Soros hefur sagt að Þjóðverjar þurfi að borga meira til að tryggja 
evruna.

Issing veltir upp þeirri spurningu, í tengslum við sameigin-
lega skuldabréfaútgáfu, hversu óeðlilegt og ósanngjarnt það væri í 
augum Spánverja og Portúgala ef skattgreiðendur í þessum löndum 
þyrftu að bera kostnaðinn af óábyrgum lánveitingum þýskra banka. 
Hávær krafa hefur verið um að Þjóðverjar beri tjónið af óábyrgum 
starfsháttum grískra, spænskra og portúgalskra banka og í sumum 
tilvikum ríkissjóðs í þessum löndum. Sem er auðvitað sami hlutur-
inn. Þetta gerðist hins vegar ekki nema í takmörkuðum mæli því 
Angela Merkel stóð í lappirnar. Bæði heima fyrir og í Evrópusam-
bandinu. En ef skoðuð eru gröf yfir lánveitingar þýska seðlabank-
ans, Bundesbank, til Evrópska seðlabankans eftir bankahrunið þá 
sýnir vöxtur þeirra svart á hvítu að Þjóðverjar hafa óbeint verið að 
borga.

Róa tókst markaði með „bazooka“-yfirlýsingu Mario Draghi, 
seðlabankastjóra Evrópska seðlabankans, í september 2012 um að 
bankinn myndi „gera hvað sem er“ til að bjarga evrunni. Evrusam-
starfið og eftir atvikum Evrópusambandið sjálft er því ekki lengur 
„brennandi hús“ en það er samt óvissa um framtíðina, þ.e. samsetn-
ingu og skipulag, og hvernig þessari nánu efnahagssamvinnu verður 
háttað. Bretar ætla að greiða þjóðaratkvæði um veru sína í Evrópu-
sambandinu 2017 og mjög kvik umræða er á vettvangi stofnana 
sambandsins um framtíð þess. 

Ef evran er stærsti ávinningurinn sem fylgir aðild Íslands að ESB 
og síðar EMU þá er mikilvægt að Íslendingar hafi skýra hugmynd 
um hvers konar samstarf þeir ætla að ganga inn í. Vissulega er aðild 
að ESB ekki sjálfkrafa aðild að EMU enda þyrfti Ísland að uppfylla 
Maastricht-skilyrðin sem Ísland mun ekki uppfylla fyrr en 2030, ef 
allar áætlanir standast, að mati Samráðsvettvangs um aukna hag-
sæld. Þá má spyrja sig, ef það er svona langt í þetta, hvað liggur á?

Að framansögðu er ljóst að ákvörðun um að setja viðræður 
Íslands við ESB á ís, sem var tekin af síðustu ríkisstjórn Sam-
fylkingar og Vinstri grænna, er skynsamleg og var í raun dulbúin 
blessun. Ákvörðun um að slíta viðræðunum endanlega án aðkomu 
þjóðarinnar er hins vegar feigðarflan, gengur í berhögg við lýðræð-
isvitund margra kjósenda eftir yfirlýsingar í aðdraganda síðustu 
kosninga og þjónar takmörkuðum tilgangi. 

Í rúm ellefu ár hef ég starfað sem 
framkvæmdastjóri fyrirtæk-
is sem starfar á fjármálamark-
aði. Það hefur gengið ágætlega, 
en ég er alvarlega að velta fyrir 
mér hvort mér myndi ekki vegna 
miklu betur ef ég færi að stunda 
ólöglegt samráð.

Á fjármálamarkaði eru – í orði 
að minnsta kosti – gerðar miklar 
kröfur til stjórnenda slíkra fyr-
irtækja. Sérstaklega átti að hafa 
verið hert á þeim í lögum um 
fjármálafyrirtæki eftir banka-
hrunið. Þar er t.a.m. sérstaklega 
tilgreint að stjórnendur fjármála-
fyrirtækja megi ekki hafa gerst 
brotlegir við samkeppnislög.

Enginn skaði – mikill gróði
Á borði eru þessi lög hins vegar 
handónýt. Ástæðan er sú að ein-
staklingar eru aldrei dæmdir 
fyrir samkeppnislagabrot, held-
ur einungis fyrirtækin sem þeir 
stýra. Þannig ganga stjórnendur 
um hvítþvegnir og geta ráðið sig 
í hvaða stjórnendastöðu í fjár-
málageiranum sem er – jafnvel 
bankastjórastöðu – þrátt fyrir að 
í starfsemi undir þeirra stjórn 
hafi markvisst og ítrekað verið 
brotið gegn samkeppnislögum. 

Þetta þýðir líka að persónuleg 
ábyrgð stjórnenda er engin – 
þeir greiða ekki sektir og fá ekki 
fangelsisdóma. 

Skaðinn fyrir mig persónulega 
væri sem sagt enginn ef ég léti 
fyrirtæki mitt brjóta samkeppn-
islög. Gróðinn gæti hins vegar 
verið umtalsverður. Ég gæti 
hækkað verð með samráði sem 
þýðir meiri hagnað og hærri laun 
fyrir mig (á kostnað neytenda), ég 
gæti hrakið þá sem ekki taka þátt 
í samráðinu af markaði og tryggt 
að stöðu minni verði ekki ógnað. 

Hvað er það versta sem gæti 
gerst? Mögulega gæti einhver 
kvartað við Samkeppniseftirlit-
ið. Þá væri samráðið væntanlega 
búið að standa í einhvern tíma – 
segjum tvö ár. Þar sem það góða 
fólk sem starfar í Samkeppnis-
eftirlitinu hefur úr alltof litlu 
að spila færi rannsókn málsins í 
langa biðröð og úrvinnslan tæki 
enn lengri tíma – jafnan fjögur 
til fimm ár með áfrýjun. Þann-
ig myndi fyrirtæki mitt vænt-
anlega ekki fá á sig sekt fyrir 
samráð sem ég hæfi í dag fyrr 
en árið 2020 – og það er einung-
is EF samráðið kemst upp og 
EF Samkeppniseftirlitið finnur 
nægilegar sannanir fyrir því. 
Og sektin? Hún myndi hlaupa á 
einhverjum hundruðum milljóna 
– ég treysti mér alveg til að vera 
búinn að græða þá upphæð og 

meira til með vel útfærðu sam-
ráði í sex ár.

Er þögn FME sama og samþykki?
En ég verð að viðurkenna að ég hef 
verið pínulítið efins um hvort þetta 
sé svona auðvelt. Þess vegna hef 
ég ítrekað reynt að fá fund með 
Fjármálaeftirlitinu til að vera 
alveg viss um að ég muni persónu-
lega komast upp með að láta fyrir-
tækið mitt fara að stunda ólöglegt 
samráð. Þar á bæ hafa menn hins 
vegar ekki viljað ræða þessi mál 
við mig. Af hverju veit ég ekki – 
kannski af því að þá þurfa þeir að 
horfast í augu við það að ólöglegt 
samráð borgi sig? Er þögn þeirra 
nokkuð annað en samþykki á 
þeirri tilgátu? Getur verið að þeir 
viti að það sé glufa í lögunum en 
þeir vilji ekki þurfa að staðfesta 
það?

Í rúm ellefu ár hef ég rekið fyr-
irtækið mitt í þeirri trú að það eigi 
ekki að brjóta lög. Á þeim tíma hef 
ég fylgst með keppinautum mínum 
vera dæmda ítrekað fyrir brot á 
samkeppnislögum án þess að það 
virðist hafa nokkur áhrif á störf 
þeirra eða framferði á markaði. 
Sumir myndu segja að ég væri svo-
lítið seinn til, en ég er þó allavega 
loksins farinn að skilja þetta. Ég 
hef allt að vinna – en litlu að tapa 
með því að skella mér í samráðið. 
Ertu með? (ATH – vinsamlegast 
eyddu þessari grein eftir lestur.)

Psssst – ólöglegt samráð?
SKOÐUN
Jóhannes Ingi Kolbeinsson
framkvæmdastjóri Kortaþjónustunnar

Það þjónar langtímahagsmunum Íslands að hafa viðræðurnar 
við Evrópusambandið á ís í nokkur ár: 

Dulbúin blessun

Ákvörðun um 
að slíta viðræð-
unum endan-
lega án aðkomu 
þjóðarinnar er 
feigðarflan.

Markaðshornið
Þorbjörn Þórðarson
thorbjorn@stod2.is

Ný kvikmynd kynnt við opnun markaðar í New York í gær

ÓVENJULEG UPPÁKOMA  Ofurhetjan Kafteinn Ameríka stillir sér upp á gólfi Kauphallarinnar í New York í Bandaríkjunum í 
gær eftir að kauphallarbjöllunni hafði verið hringt til marks um opnun markaða. Chris Evans og Sebastian Stan, aðalleikarar 
kvikmyndarinnar „Captain America: The Winter Soldier“, og yfirmenn Marvel Entertainment tóku þátt í kynningu myndarinnar 
í Kauphöllinni í gær í tilefni af því að sýningar á myndinni eru að hefjast í kvikmyndahúsum. Dow Jones-vísitala iðnaðarvara og 
Nasdaq-vísitalan hækkuðu í fyrstu viðskiptum í gær.  NORDICPHOTOS/AFP
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    MADE
BY SWEDEN

    MADE
BY SWEDEN

Svíþjóð, líkt og Ísland, er land andstæðna.  Þar tekst ljósið á við myrkrið. 
Stórbrotið landslag, langar vegalengdir, snjór, rigning og ís.

Þetta er heimili Volvo XC60. Bíll sem er byggður fyrir ólíkar aðstæður. 
Upplifðu einstaka hönnun og skandinavískan lúxus.

KYNNTU ÞÉR NÝJAN OG ÖFLUGRI VOLVO XC60

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I volvo.is
Volvo XC60 AWD, D4 dísil, 20 ventlar, 5 strokkar, 181 hö, tog 420 Nm, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,4 l/100 km. CO2 169 g/km. 
Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

Komdu og skoðaðu Volvo XC60 AWD með nýrri og öflugri dísilvél
Meira afl, aukin sparneytni og enn skemmtilegri í akstri

- VOLVO XC60 OG ZLATAN -

Opið virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.



Hin
hliðin

HERDÍS PÁLA
PÁLSDÓTTIR
FYRIRLESARI OG 
MARKÞJÁLFI 

Á síðustu árum og áratugum hefur 
mikið verið fjallað um frammi-
stöðustjórnun. Helstu áherslurnar 
hafa verið á hvað stjórnendur þurfa 
að gera gagnvart starfsfólki til að ná 
fram góðri eða bættri frammistöðu 
hjá starfsfólki. Í þessari umræðu 
eru gjarnan nefnd nokkur lykilatriði 
sem stjórnendur þurfa að sjá um 
að séu í lagi. Þetta eru atriði eins 
og að starfsmaður þurfi að kunna 
starfið, vita til hvers er ætlast af 
honum og fá reglulega hvatningu 
og uppbyggilega endurgjöf. Minna 
hefur verið rætt um í þessu sam-
hengi að stjórnandinn líti reglulega 
í spegilinn og skoði hvernig hann 
er að standa sig sem stjórnandi.  

Er hugsanlegt að ef stjórnandi 
er ekki ánægður með frammistöðu 
eins eða fleiri starfsmanna að þá 
sé stjórnandinn kannski ekki að 
standa sig í sínu hlutverki gagn-
vart starfsfólkinu. Vanstjórnun 
(e. under-management), þ.e. að 
gefa fólki bara fullkomlega lausan 
tauminn og tala helst bara við það 
ef eitthvað er að, er ekkert betri en 
ofstjórnun (e. micro-management) 
þar sem stjórnandi andar stöðugt 
ofan í hálsmál starfsfólks og krefur 
það jafnvel um að bera allt undir 
sig sem það þarf að gera.

Lítur þú í spegilinn?
Stjórnendur þurfa að sinna sínu 
hlutverki sem stjórnendur, ekki 
að verja öllum tíma sínum ofan 
í skurði að grafa heldur fara 
reglulega upp úr skurðinum og sjá 
hvort verið er að moka í rétta átt, 
fylgjast með hvort búnaður er í 
lagi, hvort starfsfólk starfi við góðar 
aðstæður, hvort einhver sé ekki að 
skila sínu hlutverki, hvort einhver 
sé að standa sig framúrskarandi 
vel og svo framvegis. Án þessarar 
yfirsýnar er erfitt fyrir stjórnanda að 
standa sig vel og vera góður í sínu 
hlutverki.

Ekki vera stjórnandi sem er bara 
með flott starfsheiti – stattu í lapp-
irnar og taktu ábyrgð á hlutverkinu.  

Það besta sem getur komið út 
úr því er þegar þú, kæri stjórnandi, 
finnur að starfsfólk þitt er að vaxa 
og dafna og nær árangri í starfi 
vegna stjórnunar þinnar en ekki 
þrátt fyrir stjórnun þína.

Stjórnenda-
vandamál?

USD 112,74
GBP 187,73

DKK 20,834
EUR 155,54

NOK 18,89
SEK 17,473

CHF 127,72
JPY 1,09

Netfang rit stjorn@markadurinn.is Sími 512 5000 Fax 512 5301
Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang visir.is

Gengi gjaldmiðla FTSE 100
+54,24 (0,82%)
           6.652,61

Fylgstu
með
viðskipta-

vef Vísis á Twitter á
@VisirVidskipti

Save the Children á Íslandi

HESTADAGAR
Í REYKJAVÍK 2012
29. MARS - 1. APRÍL

HESTADAGAR 
3. - 6. APRÍL 2014

Dagskrá Hestadaga 2014

Fimmtudagur 3. apríl
Kl. 19:00 – Setningarathöfn í Hörpu. Ungmenni á hestum koma ríðandi að Hörpu. Móttaka
gesta.

Kl. 20:00 - Hestaat í Hörpu - Er hundur í hestunum?? Hér leiða saman hesta sína Hilmir
Snær og hljómsveitirnar Brother Grass og Hundur í óskilum. Nýstárlegt, tónrænt uppistand 
í Norðurljósasal Hörpu. Íslenski hesturinn skoðaður frá öllum hliðum og rifjuð upp rysjótt 

nokkuð öðrum hætti en fólk á að venjast. Þá mun hljómsveitin Hundur í óskilum leika lausum 

Föstudagur 4. apríl
Hestamannafélögin á höfuðborgarsvæðinu bjóða heim! Föstudaginn 4. apríl ætla hestamanna-
félögin Fákur, Hörður, Sóti, Sprettur og Sörli að bjóða gestum og gangandi í félögin sín. Teymt
undir börnum og léttar veitingar í boði.
17:00 - 19:00 Opin hesthús (valin og merkt með blöðrum), skemmtileg atriði og boðið upp á 
hestateymingar fyrir börnin í reiðhöllum félaganna (Fáksmenn taka á móti börnum í reiðgerði við 
félagsheimilið).

Laugardagur 5. apríl
Kl. 13:00 – Skrúðreið frá BSÍ – ca. 150 hestar – BSÍ, upp Njarðargötu á Skólavörðuholt, niður

Kl. 20:00 – Ístölt þeirra allra sterkustu í Skautahöllinni í Laugardal - töltmót á ís!

Sunnudagur 6. apríl

Fjölskyldusýning - fjölbreytt atriði - frítt inn!

Konur eru 40% stjórnarmanna í aðal-
stjórn Advania og 50% í varastjórn. 
Konur eru í dag tæplega þriðjungur 
starfsfólks og stjórnenda hjá Advania. 
Hefðbundið hlutfall kvenna í upp-
lýsingatæknifyrirtækjum er 10-15% 
samkvæmt upplýsingum frá Félagi 
kvenna í upplýsingatækni. Stjórn og 
varastjórn Advania uppfylla þannig 
ákvæði laga um kynjahlutföll í 
stjórnum hlutafélaga. 

40%
Advania uppfyllir kvótann

Álagning á bensín hækkaði um 
116% á lítra frá árinu 2005 til 2013. 
Álagning á lítra var 17,5 krónur árið 
2005 en 37,9 árið 2013. Álagning á 
dísilolíu hækkaði um 157% eða úr 
15,3 krónum á lítra í 39,3 krónur frá 
2005 til 2013. Á sama tímabili hækk-
aði vísitala neysluverðs um 69%. 
Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri 
FÍB segir þetta sýna að álagningin 
hafi hækkað umfram þróun verðlags.

157%
Álagning á dísilolíu hækkað

31.03.2014 Þvermóðsku 
stjórnarandstöðunnar 

virðast lítil takmörk sett. Það 
er ótrúlegt að heyra þau enn 
og aftur hóta endalausu mál-
þófi um fundarstjórn forseta, 
í þetta sinn vegna einfaldra 
breytinga á dagskrá þingsins. 
Ég bauð þeim að ræða skulda-
málin á föstudag, laugardag 
og mánudag en það máttu þau 
ekki heyra á minnst. Nú halda 
þau því svo fram að það sé 

ríkisstjórnin sem þori ekki 
að ræða frumvörpin. Þetta 
er nánast farsakennd 
hegðun. Það er ekki frétt-
næmt að dagskrá þingsins 
taki breytingum með 
skömmum fyr-
irvara síðustu 
vikurnar, 
slíkt er 
alvana-
legt. Á 
síðasta 

kjörtímabili vissi maður 
sjaldnast hvað yrði á 
dagskrá fyrr en sam-
dægurs. Með hótunum 
um málþóf vegna ein-
faldra dagskrárbreytinga 
nær ómálefnaleg stjórn-

arandstaða nýjum 
lægðum.

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson

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

 Búslóðaflutningar

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

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

 Spádómar

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

Spái í Tarot og bolla tek heim og í 
gegnum síma. Ein af þeim bestu. 
Trúnaður. Kristín s. 8979002

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

 Húsaviðhald

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

 Rafvirkjun

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

 Viðgerðir

HEIMILISTÆKI-VIÐGERÐIR
Gerum við öll merki, komum á 
staðinn, skoðunargjald 4900,-kr S. 
845 5976.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
¼ úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og 
steikur. www.myranaut.is s. 868 7204.

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM GULL, 
DEMANTA OG ÚR.

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

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

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

( Hagkaupsmegin )

Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

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

KAUPI GULL !
Ég, Magnús Steinþórsson 

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

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

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

eða í Pósthússtræti 13 
( við Austurvöll ), 
Verið velkomin

 Til bygginga

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

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

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Nudd

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

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

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

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

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

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

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

 Bílskúr

Bílskúr til leigu miðsvæðis í kópavogi 
25,2m2. S: 698-0098

ATVINNA

 Atvinna í boði

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

HLÖLLABÁTAR
Starfsfólk óskast á vaktir í dag, 
kvöld, helgar og næturvinnu. 

18 ára aldurstakmark og 
íslenskukunnátta skilyrði.

Umsóknir sendist á 
lilja@hlollabatar.is

HJÓLBARÐAVERKSTÆÐIÐ 
NÝBARÐI

Okkur vantar starfsfólk m. reynslu 
á hjólbarðaverkstæðið Nýbarða í 
Garðabæ. Uppl. í s. 565 8600 & 692 
6669.

Múlakaffi leitar að starfskrafti í 
afgreiðslu. Vinnutími frá kl 16-20.15 
auk annan hvers laugardags frá 
kl.10-14. Umsóknir sendist á starf@
mulakaffi.is

Vantar bæði fólk í vinnu strax og fyrir 
sumarið. Leitum að mjög duglegu og 
drífandi fólki með bílpróf og til í mikla 
vinnu í sumar. Umsækjendur sendi 
tölvupóst á hreinirgardar@gmail.com

Breyting á Aðalskipulagi 
Sveitarfélagsins Ölfuss,  

2010-2022, til auglýsingar. 

Bæjarstjórn Ölfuss, kynnir aðalskipulagsbreytingu á  
Aðalskipulagi Ölfuss, 2010-2022 um tengingu iðnaðar 
svæða Hverahlíðarvirkjunar og Hellisheiðavirkjunar ásamt 
umhverfisskýrslu, sem samþykkt var á fundi bæjarstjórnar 
27. mars 2014. 
 
Samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 
lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 er hér kynnt 
aðalskipulagsbreyting fyrir tengingu á Hverahlíðarvirkjun, 
lögnum fyrir skiljuvatn og gufu yfir í Hellisheiðavirkjun. 
Lagnirnar verða ofanjarðar nema við Hringveginn nr. 1  
og í gegnum hæðarhrygg þar sem gamli vetrarvegurinn  
er. Lagnirnar fara með Gígahnúksvegi af stað frá Hring 
veginum og greinist annarsvegar niður að skiljustöð ofan 
Hellisskarðs og hinsvegar austar og norðar, niður  
Hamragil að skiljustöð við Sleggju. 
 
Aðalskipulagsbreytingin liggur frammi til kynningar í 
Ráðhúsi Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn á skrif 
stofutíma frá 9-12 og 13-16. Tillagan verður einnig á  
heimasíðu Ölfuss. Tillagan er til kynningar frá 2. apríl 
2014 til  14. maí 2014. Ábendingar og athugasemdir 
skulu vera skriflegar og hafa borist fyrir 14. maí 2014 til 
Sveiarfélagsins Ölfuss, b.t. skipulags- og byggingarfulltrúa, 
Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn. 
 
Sigurður Ósmann Jónsson, skipulags- og byggingarfulltrúi.

Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti á fundi sínum 27. febrúar 
2014 breytingu á Aðalskipulagi Ölfuss, 2010-2022, minni- 
háttar breytingu í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010. 
 
Rökstuðningur með tillögunni:
Aðalskipulagsbreyting þessi tekur til breyttrar land- 
notkunar í Árbæjarhverfi í Ölfusi og breytingar á  
nýtingarhlutfalli lóða. Samhliða er deiliskipulag sem  
hefur verið auglýst en Skipulagsstofnun gerði athugarsemd 
við afgreiðslu á því. Ekki komu aðrar athugasemdir við 
deiliskipulagið á auglýsingartímanum. Árbæjarhverfið  
er þéttbýli innan Ölfuss. Ofan vegar er þéttari byggð og  
stofnanalóðir. Neðan vegar er íbúðabyggð og einnig 
möguleiki á að vera með landbúnað s.s. gróðurhús. 
Breytingin er í samræmi við stefnu í Aðalskipulagi Ölfuss 
að byggð þéttist innanÁrbæjarhverfisins sem og að þar  
geti verið landbúnaður sem ekki er með lyktar- eða 
loftmengun í för með sér. Stækkun á íbúðabyggð sem nær 
til lands Lindarbæjar er í samræmi við uppbyggingu innan 
Árbæjar að auka styrk kjarnans. 
 
Þorlákshöfn 27. febrúar 2014.
Sigurður Ósmann Jónsson, skipulags- og byggingarfulltrúi.

Aðalskipulag Ölfuss,  
2010-2022, breytt  

landnotkun í Árbæjar- 
hverfi, Ölfusi.

tilkynningar

atvinna

Austurströnd 2 – Seltjarnarnesi. 2ja herbergja útsýnisíbúð.

Falleg og vönduð 2ja herbergja 55,4 fm. útsýnisíbúð á 4. hæð 
(gengið niður eina hæð að ofanverðu)  á Seltjarnarnesi auk 
23,8 fm. sér bílastæðis í bílageymslu. Frábært útsýni úr stofu 
til sjávar, að Esjunni og víðar. Flísalagðar svalir til norðurs. 
Ljós viðarinnrétting í eldhúsi. Rúmgott svefnherbergi. Stutt í 
skóla, verslanir og aðra þjónustu. Verð 22,9 millj.
Íbúð merkt 0402. Snorri á bjöllu. Verið velkomin.

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

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

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00

OPIÐ HÚS

fasteignir

til sölu
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PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

LÁRÉTT
2. hljóðfæri, 6. Í röð, 8. bein, 9. fugl, 
11. tveir eins, 12. lægsta hitastig, 14. 
hljóðfæri, 16. fæddi, 17. dolla, 18. 
bati, 20. skst., 21. hljómur.

LÓÐRÉTT
1. kvk. nafn, 3. klukka, 4. tala, 5. 
kraftur, 7. blóm, 10. keyra, 13. sár, 15. 
lofttegund, 16. hljóðfæri, 19. í röð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. túba, 6. rs, 8. rif, 9. lóa, 
11. ll, 12. alkul, 14. banjó, 16. ól, 17. 
dós, 18. bót, 20. no, 21. ómur.
 
LÓÐRÉTT: 1. erla, 3. úr, 4. billjón, 5. 
afl, 7. sólblóm, 10. aka, 13. und, 15. 
óson, 16. óbó, 19. tu.

„Það að vilja vera einhver annar er sóun á persónunni sem 
þú ert.“

Kurt Cobain

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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

5 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

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

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

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

Til haming ju! 
Þetta er 

happadagurinn 
þinn!

Þú færð ánægjuna af því að 
bera þetta sólarkrem á mig 
og sjá til þess að vöðvarnir 

mínir brúnist jafnt!

Af hverju 
ertu að 
hlæja?

Ég er 
bara svo 

glöð!

Vinsamlegast 
hjálpið. Ég þarf 

að sjá fyrir 
eiginkonu og 

12 börnum

Megum 
við fá 
hund?

Já.

Einhvern 
tímann.

Kannski. Þegar róast 
aðeins 

hérna heima 
fyrir.

Nei.

Wow air-vormót TR hófst á mánu-
daginn. Oliver Aron Jóhannesson 
(2.115) átti óvæntu úrslitin þegar 
hann vann Sigurbjörn Björnsson 
(2.360).
Hvítur á leik:

29. Hf3! Svartur gafst upp þar sem 
hann getur ekki bæði valdað mát 
og bjargað drottningunni. Mótið er 
ægisterkt og taka fimm stórmeistarar 
þátt og þeirra á meðal Friðrik Ólafs-
son, Hannes Hlífar Stefánsson og 
Hjörvar Steinn Grétarsson.
www.skak.is Ný alþjóðleg skákstig.





Hljómsveitin Skálmöld spilar plöt-
una Baldur á sviðinu og svo koma 
þrír trúðar og hjálpa henni að 
flytja söguna af Baldri. Þeir koma 
inn á milli laga, segja frá því sem 
er um að vera, leika atburðarásina 
og karakterana í verkinu og segja 
frá örlögum Baldurs í gegnum allt 
verkið,“ útskýrir Halldór Gylfason 
leikstjóri þolinmóður þegar hann 
fær þá spurningu, örugglega í 
hundraðasta skipti, hvað hann sé 
að vilja með trúða í þungarokks-
sýningu. „Þetta er hart og flott 
og groddalegt rokk og svo koma 
einlæg, opin barnsleg hjörtu inn 
á milli. Mjólka dramað, fara inn 
í harminn og gleðina af fullri 
alvöru. Það er engum hlátur í huga 
enda fjallar sagan um dauða og 
harm og trúðar eru einna bestir í 
því að túlka harm.“

Spurður hvernig gengið hafi að 
púsla þessum andstæðum saman 
segir Halldór það hafa gengið 
ótrúlega vel. „Þessir strákar í 
Skálmöld eru svo næs. Miklir fag-
menn, góðir í samstarfi og til í allt. 
Opnir fyrir öllum pælingum. Auð-
vitað höfðu þeir áhyggjur af því að 
við ætluðum að fara að vera með 
fíflalæti og rugl. Eitthvert grín 
og sprell með trúðslátum. En það 
er alls ekki pælingin. Við berum 

mjög djúpa virðingu fyrir verk-
inu og fyrst og síðast er þetta svo 
sannarlega ekkert grín.“

Halldór segist hikstalaust flokka 
sýninguna sem tónleika en ekki 
leiksýningu. „Þetta eru tónleikar, 
þeir spila plötuna alla í gegn, en 
trúðarnir hjálpa þeim. Við skulum 
segja að þetta séu tónleikar með 
leikrænu ívafi.“  

   fridrikab@frettabladid.is  

Þungarokkstónleikar 
með leikrænu ívafi 
Skálmöld hefur lagt undir sig stóra svið Borgarleikhússins og þar verður verk 
hennar, Baldur, frumsýnt á föstudagskvöldið. Leikstjórinn, Halldór Gylfason, seg ir 
óralangt frá því að verið sé að slá verkinu upp í grín þótt trúðar komi við sögu.

SKÁLMÖLD  „Þetta eru tónleikar, þeir spila plötuna alla í gegn, en trúðarnir hjálpa 
þeim.” MYND/LÁRUS SIGURÐSSON

Höfundar og flytjendur 
Björgvin Sigurðsson, Baldur 
Ragnarsson, Gunnar Ben, Jón Geir 
Jóhannsson, Snæbjörn Ragnars-
son, Þráinn Árni Baldvinsson 
Leikstjórn Halldór Gylfason 
Leikmynd & búningar Móeiður 
Helgadóttir Lýsing Gísli Bergur 
Sigurðsson 

AÐSTANDENDUR
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„Stærsti vandinn við ritun sög-
unnar var sá að grunnskólanem-
endur eru á misjöfnum aldri og 
hafa kannski ólíkar þarfir þess 
vegna. Ég reyndi að leysa það 
með því að hafa aðalpersónuna 
á óræðum aldri og vona að allir 
geti tengst henni,“ segir Þórarinn 
Eldjárn rithöfundur um söguna 
Blöndukútur í Sorpu sem lesin 
verður fyrir öll grunnskólabörn í 
dag klukkan 9.10. Jafnframt verð-
ur sagan flutt á Rás 1 svo þjóðin 
getur lagt við hlustir. 

„Sagan var pöntuð af samtökun-
um IBBY. Hið sama hefur verið 
gert á undanförnum árum, þá 
hafa sögur eftir Benedikt Erlings-
son, Kristínu Helgu Gunnarsdótt-
ur og Ragnheiði Gestsdóttur verið 
lesnar. Nú var komið að mér,“ 
segir Þórarinn og getur þess að 2. 
apríl sé alþjóðadagur barnabók-
arinnar sem hefur verið fagnað á 

fæðingardegi H. C. Andersen frá 
árinu 1967.  

Þótt Þórarinn vilji skiljanlega 
ekki gefa of mikið upp um efni 
sögunnar segir hann hana lýsa 
ferð drengs á endurvinnslustöð. 
Þar verði fyrir honum ákveð-
in atriði sem leiði af sér dálitla 
atburðarás. „Boðskapurinn er sá 
að benda á hversu gaman er að 
fara á svona gámastöðvar því þar 
er margt að sjá og hægt að komast 
að ýmsum sannindum.“

Spurður hvað hann sé annars 
að bjástra segir Þórarinn: „Ég sit 
bara við skrif, er að vinna í smá-
sögum og með skáldsögu í takinu. 
Svo er að koma út ljóðabók eftir 
mig í þessum mánuði og önnur í 
haust. Í þeirri sem kemur núna eru 
sum ljóðin háttbundin og önnur 
ekki en sú sem kemur í haust er 
barnaljóðabók, rímuð og stuðluð í 
bak og fyrir.“ gun@frettabladid.is 

Aðalpersónan er 
á óræðum aldri
Smásagan Blöndukútur í Sorpu eft ir Þórarin Eldjárn 
verður fl utt fyrir öll grunnskólabörn landsins í dag 
klukkan 9.10 og einnig á Rás 1. Sagan er gjöf frá IBBY.

SKÁLDIÐ  Þórarinn hlaut barnabókaverðlaun IBBY á Íslandi á síðasta ári fyrir sitt 
mikla framlag til barnamenningar. Nú skrifaði hann sögu að beiðni IBBY sem flutt 
verður víða í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 

Skoðaðu úrvalið á Bilaland.is

NÝLEGIR OG
LÍTIÐ EKNIR
GERÐU FRÁBÆR KAUP!

VW TOURAN
Nýskr. 09/12, ekinn 8 þús. km. 
bensín, beinskiptur. 

VERÐ kr. 3.690 þús.
Rnr. 281536.

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík  
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

CHEVROLET CRUZE 
Nýskr. 05/13, ekinn 9 þús. km. 
bensín, beinskiptur. 
Rnr. 120272.

LAND ROVER FREELANDER 2S
Nýskr. 05/13, ekinn 6 þús km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 7.990 þús.
Rnr. 191269. 

HYUNDAI i20 CLASSIC
Nýskr. 08/10, ekinn 62 þús km. 
bensín, beinskiptur. 

VERÐ kr. 1.690 þús.
Rnr. 130998. 

OPEL ASTRA ENJOY TURBO
Nýskr. 09/08, ekinn 62 þús. km. 
bensín, beinskiptur. 

VERÐ kr. 1.890 þús.
Rnr. 130991. 

NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 06/11, ekinn 68 þús. km.
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 4.190 þús.
Rnr. 151477. 

HYUNDAI SANTA FE II LUX
Nýskr. 07/11, ekinn 54 þús. km.
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 5.390 þús.
Rnr. 281538. 

Frábært verð

2.590 þús.

Ekinn aðeins
9 þús. km.

Ekinn aðeins
8 þús. km.

Ekinn aðeins
6 þús. km.

TÖKUM NOTAÐAN 
UPPÍ NOTAÐAN! 

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

ALLT AÐ 80% LÁNAMÖGULEIKAR
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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 
OG RAFMAGNSPÍANÓ Í ÚRVALI

NÝJIR LITIR KOMNIR
DNA Laser Pink 
og DNA Tuxido

FERMINGARGJAFIR
MONSTER N-TUNE OG DNA HEYRNARTÓL

PHILIPS BT HÁTALARAR
MIKIÐ ÚRVAL AF BLUETOOTH HÁTÖLURUM

Breyttu símanum eða 
tölvunni í hljómtæki!

Nikon School 
námskeið fylgir.

24,2 Megapixla 
C-MOS myndflaga

Nikon D3200KIT1855VR
Stafræn SLR myndavél með 24,2 milljón punkta upp lausn, 24,2 
mm CMOS flögu á DX-sniði, EXPEED 3, ISO 100-6400 (fer í 
12800), 3” LCD skjá,  Active D-Lighting, D-Movie FHD hreyfimynd, 
umhverfis- og brellustillingum, hraðri raðmyndatöku, tvöföldu 
rykhreinsikerfi, HDMI C út ofl. Íslenskur leiðarvísir

TILBOÐ

FULLT VERÐ 109.995

99.995

Philips DS8900 
Ný DJ græja frá Philips sem er unnin í samvinnu 
við einn færasta DJ heims Armin van Buuren. 
Nú er hægt að skella upp partíi hvar 
og hvenær sem er. Lightning tengi. 
Bluetooth. Gengur fyrir rafmagni eða 
rafhlöðum. Innbyggður 80w RMS 
magnari. 2 Audio in og 2 Audio out.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

99.995

MIX PLAY SHARE

HLJÓMTÆKI OG HÁTALARAR 
FRÁ DALI, DENON OG NAD Í ÚRVALI

iPad fylgir ekki!

VR LINSA MEÐ HRISTIVÖRN
STAFRÆN SLR MYNDAVÉL
NIKON FERMINGARTILBOÐ

Þráðlaust farsímatengi 
að verðmæti 11.990 fylgir! Nú með nýrri 

og léttari linsu!
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Erlendir þjóðarleiðtogar á Twitter

Barack 
Obama 
forseti 
Bandaríkjanna
42,3 milljónir 
fylgjenda
11,4 þúsund
tíst

David 
Cameron 
forsætisráðherra 
Bretlands
630 þúsund 
fylgjendur
803 tíst

Cristina 
Kirchner
forseti Argentínu
2,65 milljónir 
fylgjenda
5.338 tíst

Ricardo 
Martinelli 
forseti Panama
458 þúsund 
fylgjendur
3.462 tíst

Dmitry 
Medvedev 
forsætisráðherra 
Rússlands
738 þúsund 
fylgjendur
707 tíst

Gunnar Bragi Sveinsson
utanríkisráðherra
Sími iPhone 5

2.605
419 fylgjendur
318 tíst
Síðasta tíst: 25. mars 2014

Gunnar Bragi setur færslur inn 
á Twitter og Facebook sjálfur 
en aðstoðarmenn hans hjálpa 
stundum til.

„Ég fékk þá hugmynd að skipuleggja ferð 
fyrir danska aðdáendur til Íslands til að 
koma á tónleika með okkur en einnig svo 
þeir gætu notið þessa fagra lands sem ég 
upplifi á hverjum degi,“ segir Tina Dick-
ow, sem er stórstjarna í tónlistarheimin-
um í heimalandi sínu Danmörku. 

Dickow, sem er lagasmiður, söngkona 
og gítarleikari, stofnaði sitt eigið útgáfu-
fyrirtæki árið 2000 og hefur sjálf gefið 
út lög á borð við Nobody‘s Man, Love All 

Around og Open Wide, sem notað var 
í SAS-auglýsingu. Tónleikaferðalögin 
hafa verið víða um heiminn og hefur hún 
meðal annars spilað í Englandi, Banda-
ríkjunum, Asíu og víða í Evrópu. Undan-
farin tvö ár hefur Dickow búið á Íslandi 
ásamt eiginmanni sínum og samstarfs-
félaga, Helga Hrafni Jónssyni. Hún hefur 
haldið sig frá sviðljósinu en fimmtudag-
inn 29. maí heldur hún sína fyrstu tón-
leika hér á landi í Iðnó.  

„Við höfum aldrei spilað hér áður svo 
þetta verða mjög persónulegir tónleikar 
þar sem gestir fá að kynnast mér örlítið 
betur. Ég syng og spila á gítarinn og 
ásamt mér spila Helgi og Dennis Ahlgren, 
sem er góður vinur minn. Þá segi ég jafn-
vel örlítið frá lífshlaupi mínu og hvernig 
ég endaði hér á landi,“ segir Tina Dickow 
tónlistarkona. Miðar á tónleikana verða 
til sölu á midi.is en einungis 100 miðar 
verða í boði.  - mm

Dönsk stórstjarna með tónleika í Iðnó
Tina Dickow tónlistarkona heldur sína fyrstu tónleika í Íslandi í maí ásamt Helga Hrafni Jónssyni.  

Hágæða flísalím og fúga

Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

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

Weber.tec 822 Rakakvoða
8 kg kr. 7.890
24 kg kr. 19.990

Weber.xerm. 
850 BlueCom-
fort  C2TE 

kr. 2.790

Weber.xerm. 
BlueComfort 
852 C2TE S1

kr. 3.990

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið má-fö kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið má-fö kl. 8-18 

Látið fagmenn vinna verkin!

Weber.xerm. 
BlueComfort  
CE /TE S1  
Xtra Flex

kr. 5.290

Weber.Fug 870
Fúga 1-6 mm
CG1 5 kg

kr. 1.690

Weber.Fug 880
Silicone
EC.1. plus 

310 ml. 

kr. 1.190

DEITERMANN
TECHNOLOGY INSIDE

Illugi Gunnarsson
mennta- og menningarmála-
ráðherra
Sími iPhone 5

Ekki með „Like“-síðu 
heldur vinasíðu

441 fylgjandi
63 tíst
Síðasta tíst 
14. nóvember 2012

Illugi setur færslur inn á Twitter 
sjálfur.

Kristján Þór Júlíusson
heilbrigðisráðherra
Sími iPhone 5

3.014
141 fylgjandi
217 tíst
Síðasta tíst: 1. apríl 2014

Kristján Þór setur megnið af 
færslum á Facebook og Twitter inn 
sjálfur.

iPhone 5 sigrar naumlega
Flestir ráðherrar ríkisstjórnarinnar eru með iPhone 5-síma, eða fi mm talsins. Hinir fj órir nota Samsung-snjallsíma. Leikur 
einn er að setja inn myndir og mál á samfélagsmiðla með snjallsímum en ráðherrarnir eru misduglegir við það. Hanna 
Birna Kristjánsdóttir er langduglegust á Twitter með tæp þúsund tíst. Sigurður Ingi Jóhannsson er hins vegar ekki með 
Twitter-síðu og Ragnheiður Elín Árnadóttir notar miðilinn ekkert þótt hún hafi  gerst svo nútímaleg að stofna sér reikning. 

Lilja Katrín 
Gunnarsdóttir
liljakatrin@frettabladid.is

Eygló Harðardóttir
félags- og húsnæðis-
málaráðherra
Sími Samsung

284
205 fylgjendur
22 tíst
Síðasta tíst: 
9. október 2013

Eygló setur færslur inn á Twitter og 
Facebook sjálf.

Ragnheiður Elín 
Árnadóttir 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra
Sími iPhone 5

Ekki með „Like“-síðu 
heldur vinasíðu
Er með reikning en 
hefur aldrei notað hann

Bjarni Benediktsson
fjármála- og efnahagsráðherra
Sími Samsung S4

8.078 
116 fylgjendur
9 tíst
Síðasta tíst: 3. maí 2013

Bjarni setur færslur inn á Twitter 
og Facebook sjálfur.

Sigurður Ingi Jóhannsson
sjávarútvegs- og landbúnaðar-
ráðherra / umhverfis- og 
auðlindaráðherra
Sími Samsung

Ekki með „Like“-síðu 
heldur vinasíðu
Er ekki á Twitter

SAMAN Í LÍFI OG STARFI 
 Tina Dickow og Helgi 
Hrafn Jónsson. 

Hanna Birna 
Kristjánsdóttir
innanríkisráðherra
Sími iPhone 5

7.350
301 fylgjandi
996 tíst
Síðasta tíst: 1. apríl 2014

Hanna Birna setur færslur inn á 
Twitter og Facebook sjálf.

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson
forsætisráðherra
Sími Samsung S3

6.635
1.025 fylgjendur
94 tíst
Síðasta tíst: 
5. desember 2013

Sigmundur Davíð setur færslur inn 
á Twitter og Facebook sjálfur.

LÍFIÐ
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BAKÞANKAR 
Ragnheiðar 
Tryggvadóttur

„Ég leik húsvörðinn og kem fyrir 
í tveimur senum. Ég fíla hlutverk-
ið. Ég fæ að hafa áhrif á hina kar-
akterana. Ég fékk tíma til að þróa 
persónuna mína og gæða hana 
miklum persónuleika því ég hef 
svo stuttan tíma á sviðinu,“ segir 
Bandaríkjamaðurinn Christian 
Kevinson. Hann er skiptinemi í 
Borgarholtsskóla og tekur þátt í 
uppfærslu skólans á leikritinu The 
Breakfast Club í leikstjórn Ísgerð-
ar Gunnarsdóttur. Leikritið verður 
frumsýnt í skólanum á fimmtudag-
inn og leikur Christian á íslensku 
þótt hann tali málið ekki reiprenn-
andi. 

„Íslenska er áskorun. Skilningur 

minn er orðinn mjög mikill en ég 
get ekki tjáð mig mikið. Að leika á 
íslensku var að sumu leyti auðvelt 
fyrir mig því ég gat unnið mikið að 
tjáningu minni og að byggja upp 
karakterinn en ekki fest mig of 
mikið í tungumálinu. En þetta var 
tvímælalaust áhugavert ferli.“

Leikritið er byggt á samnefndri 
kvikmynd sem frumsýnd var árið 
1985 og er ein af stóru, klassísku 
myndunum frá níunda áratug síð-
ustu aldar.

„Það var ekki séns að ég ætlaði 
að missa af því að leika í leikritinu. 
Þetta er frábært tækifæri. Ég hef 
ekki leikið mikið áður og ég met þá 
reynslu að geta gert eitthvað sem 

er utan við þægindahringinn. Ég 
hef séð kvikmyndina og er mikill 
aðdáandi hennar. Hún er fyndin 
og hún kennir manni líka margar 
góðar lexíur,“ segir Christian.

Christian er sautján ára og býr í 
Wisconsin í Bandaríkjunum. Hann 
er búinn að vera á Íslandi í sjö 
mánuði og flýgur aftur heim í lok 
júní. Hann hefur notið dvalarinn-
ar á landinu.

„Mér finnst ég vera mjög vel-
kominn í skólanum. Ég elska 
Ísland en, ég ætla ekki að ljúga – 
þetta hefur stundum verið erfitt. 
Auðvitað bý ég hjá yndislegri fjöl-
skyldu en maður þarf að treysta 
á sig sjálfan á erfiðu stundunum. 

Það er erfitt að vera á framandi 
stað með ókunnugu fólki sem 
talar mál sem maður skilur ekki 
til fulls. Mér finnst ég hafa öðlast 
betri skilning á sjálfum mér.“

Christian segir framtíðina 
óráðna en hann dreymir um að 
fara aftur í nám erlendis.

„Ég ætla að taka tvö ár í 
háskóla í heimabæ mínum og 
safna pening. Síðan vonandi eftir 
tvö ár get ég flutt til útlanda og 
lært meira. Mig langar mikið að 
ferðast. Ég stefni á að læra ljós-
myndablaðamennsku, ræðu-
mennsku eða að vera nuddari. 
Eða allt þrennt.“

 liljakatrin@frettabladid.is

Skiptinemi leikur á íslensku
Bandaríkjamaðurinn Christian Kevinson leikur húsvörð í leikritinu The Breakfast Club sem Borgarholtsskóli 
frumsýnir á fi mmtudag. Hann segir það vissulega hafa verið mikla áskorun að leika á íslensku.

EKKI STRESSAÐUR  Christian segist ekki kvíða frumsýningunni heldur sé hann meira spenntur. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ricky Gervais 
@rickygervais  
1. apríl
„Ég vorkenni fólki 

sem þarf að segja einhverjum 
virkilega slæmar fréttir í dag.“

Cristiano 
Ronaldo 
@Cristiano  
1. apríl

„Hver áskorun er nýtt tækifæri! 
Verið hugrökk þegar þið stígið 
á völlinn. #riskeverything 
@nikefootball“

STJÖRNURNAR Á
TWITTER

Connie Britton 
@conniebritton  
31. mars
„Takk fyrir æðislegar 

móttökur allir. #whatsahash-
tag?“

  Það er erfitt að vera 
á framandi stað með 

ókunnugu fólki sem talar 
mál sem maður skilur 

ekki til fulls. Mér finnst 
ég hafa öðlast betri 

skilning á sjálfum mér.
Christian Kevinson

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

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 
KL. 3.30 - 5.45
KL. 3.30
KL. 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
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ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

VILLAGE VOICETHE PLAYLIST

THE HOLLYWOOD REPORTERL.K.G - FBL.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Sólin vermdi á mér kinnarnar og ég 
fylgdist hugfangin með gulum krók-

usunum stinga sér upp úr moldinni við 
húsvegginn. Hjólaði húfulaus niður í 
bæ. Með sólgleraugun á nefinu spíg-
sporaði ég um göturnar á strigaskóm 
og tók kaffið með mér út. Hlustaði á 

útlensku á hverju horni. Bjóst hálf-
partinn við því að rekast á Calv-
in Klein á vappi, vissi af honum 
í bænum. Bærinn var troðinn af 
brosandi fólki og það leyndi sér 
ekki, vorið var að koma. 

MIG VAR farið að lengja eftir 
einmitt þessari upplifun, að drekka 
kaffi með sólgleraugu. Það er engu 

líkt. Lét myndbirtingar fólks 
sem skroppið hafði til útlanda 

undanfarnar vikur fara í 
taugarnar á mér á Face-
book. Algjörar vor-mont-
myndir, af fólki á peysunni 
utandyra, með drykki utan-
dyra, með sólgleraugu og 
varalit og jakkann á hand-

leggnum. Brosandi og glatt 
fólk í vorinu í útlöndum. Á 

meðan gekk á með éljum fyrir utan 
gluggann minn.

EN ekki þennan daginn. Þó ekki væri 
peysufært nema í skjóli, skein sólin og 
húfan var óþörf, hvað þá vettlingarn-
ir. Ég hengdi þvottinn út á svölunum og 
drakk annan bolla af kaffi meðan ég 
horfði á hann þorna. Og af því mig hafði 
einmitt verið farið að lengja svo óskap-
lega eftir þessari upplifun, tók ég mynd.

UM leið og ég hafði myndfest blaktandi 
þvott og birt samviskusamlega á Facebook 
sá ég þar myndir úr sveitinni minni norðan 
heiða. Þar gægðust snúrustaurarnir upp 
úr margra metra djúpum snjósköflunum, 
svona dálítið eins og krókusar. Ég skoð-
aði myndir af bíl sem horfið hafði með öllu 
undir snjó svo þurfti að moka sig niður á 
hann með skóflu. Þar teygðu skaflarnir sig 
upp á húsþök og snjóruðningar í vegkönt-
um náðu upp á miðja bíla. 

„ER þetta á Íslandi?“ skrifaði systir 
mín við eina af myndunum mínum og ég 
skammaðist mín dálítið. Ég hafði gerst sek 
um vor-mont.

Vor-mont af verstu sort
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Smáralind | Sími 512 1330 
Opið Sunnudaga 13-18

iPod
dagar

iPod shuffle
Tilboð: 6.990.-

Fullt verð: 9.990.-

iPod nano  
Tilboð: 24.990.-

Fullt verð: 29.990.-

iPod touch 16GB
Tilboð: 39.990.-

Fullt verð: 49.990.-

iPod touch 32GB
Tilboð: 49.990.-

Fullt verð: 59.990.-

iPod touch 64GB
Tilboð: 69.990.-

Fullt verð: 79.990.-

iPod classic 32GB
Tilboð: 39.990.-

Fullt verð: 49.990.-

Tilboð gilda til 7. apríl 2014.

„Ég vakna ekki svona á morgn-
ana,“ skrifaði Emma Watson á 
samskiptami ðilinn Twitter eftir 
frumsýningu Noah í New York á 
dögunum. Leikkonan hafði fengið 
mikið hrós fyrir fataval og útlit 
fyrr um kvöldið og ákvað að birta 
mynd af öllum förðunarvörunum 
sem þurfti til að fá hana til að líta 
vel út með ofangreindum skila-
boðum til aðdáenda sinna. 

Í samtali við Guardian greinir 
Watson frá stöðugri baráttu sinni 
við útlitskröfurnar í Hollywood 
og segir mikilvægt að vera með-
vitaður. „Sem ung kona hefur 
þessi pressa áhrif á mig en í 
gegnum árin hef ég lært að tak-
ast á við þetta. Með sminki og 
fótósjopp getur tískuheimurinn 
endurspeglað óheilbrigt útlit. Ég 
er sjálf mjög spennt fyrir að eld-
ast og hef miklu meiri áhuga á 
konum sem eru ekki fullkomnar. 
Þær höfða meira til mín.“

Watson er að stimpla sig inn 
sem prýðis fyrirmynd, í tísku 
sem og á öðrum sviðum. Hún 
er með góðan stílista á sínum 
snærum enda bæði hár og förðun 
iðulega smekklega útfært þannig 
að aðrar stjörnur mættu taka 
sér Watson 
til fyrir-
myndar.

  - áp

Aðrar stjörnur mættu 
taka hana til fyrirmyndar
Leikkonan Emma Watson hefur verið tíður gestur á rauða dreglinum það sem af 
er þessu ári vegna bíómyndarinnar Noah, sem var fumsýnd á dögunum. Watson 
þykir ekki slá feilnótu í fatavali og hefur hlotið hrós fyrir óaðfi nnanlegt útlit 
undan farið. Sjálf varar hún við óheilbriðgðum útlitskröfum kvikmyndaheimsins. 

SMEKKLEG 
 Einfalt og 
klassískt á 
frumsýningu 
Noah á Spáni.

TÖFF Watson á Elle - 
verðlaunahátíðinni í 
London fyrr á árinu.

SLAUFA 
 Glæsileg á 

frumsýningu 
í Þýskalandi. 

FLOTT  Á blaðamanna- 
fundi í Los Angeles. 

JAKKAFÖT  á leið í 
spjallþáttinn Late Show 
with David Letterman. 

LONDON  Í hvítum 
kjól með hárri klauf 
í London. 

SÍÐKJÓLL  Emma 
á frumsýningu Noah 
í New York. 

BEST KLÆDD 
 Watson hlaut lof 
fyrir fataval á 
Óskarnum í ár. 

Álfrún Pálsdóttir
alfrun@frettabladid.is



2. apríl 2014  MIÐVIKUDAGUR| SPORT | 26

 Það er ekki hægt að 
svara betur fyrir sig en á 

vellinum og mér fannst 
réttlætið hafa betur.

Guðmundur Guðmundsson

Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is

GLÆSILEGAR 
HURÐIR
STERKAR OG HLJÓÐEINANGRANDI
-Einfaldar í uppsetningu. Fjölbreytt úrval.

Sértilboð á hvítlökkuðum hurðum.
Verð frá kr. 29.990. með karmi.
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HANDBOLTI Guðmundur Guðmunds-
son segir að það hafi verið áfall 
fyrir sig að hafa verið dreginn inn 
í þá ótrúlegu atburðarás sem átti 
sér stað eftir leik Kielce og Rhein-
Neckar Löwen í Meistaradeild Evr-
ópu um þarsíðustu helgi. Eins og 
frægt er greindi Guðmundur frá 
því að Talant Dujshebaev, þjálfari 
Kielce, hefði slegið sig fyrir neðan 
beltisstað eftir fyrri leik liðanna í 
16-liða úrslitum keppninnar sem 
fór fram í Póllandi. Dujshebaev 
gekk svo hart fram á blaðamanna-
fundinum eftir leik og sakaði Guð-
mund um afar ósæmilega hegðun í 
sinn garð.

„Svo tók við mikið fjölmiðlafár, 
eins og kannski eðlilegt er. Sem 
betur fer fjölluðu fjölmiðlar um 
þetta mál, segi ég í dag,“ sagði Guð-
mundur í samtali við Fréttablað-
ið í gær. Hann var þá í afslöppun 
eftir átök mánudagskvöldsins en 
þá komst Löwen áfram í Meistara-
deildinni eftir fjögurra marka sigur 
á Kielce á heimavelli í síðari viður-
eign liðanna.

Átti ekki að vera hefndarstund
Guðmundur segist hafa ákveðið 
fljótlega að ýta málinu til hliðar 
og hafa hægt um sig í fjölmiðlum. 
Hann setti þess í stað mikinn kraft 
í undirbúninginn fyrir leikinn.

„Ég átti mjög mikilvægan fund 
með leikmönnum á fimmtudag þar 
sem ég lagði upp leikinn. Við vild-
um forðast að nálgast leikinn á 
þann hátt að við værum að hefna 
einhvers. Þetta snerist um meira en 
það því hjartað átti að ráða för. Við 
vildum verja heiður minn, liðsins og 
handboltans. Það er ekki hægt að 
svara betur fyrir sig en á vellinum 
og mér fannst réttlætið hafa betur í 
þessum leik.“

Guðmundur hefur ætíð lagt ríka 

áherslu á að undirbúa lið sín með 
svokölluðum „vídeófundum“ og það 
var greinilegt að landsliðsþjálfar-
inn fyrrverandi lagði ríka áherslu 
á slíkan undirbúning nú.

„Ég hef haldið þá marga en þessir 
fundir voru gríðarlega langir,“ sagði 
hann og hrósaði sínum leikmönnum. 
„Þeir fóru í gegnum allt þetta með 
mér og við náðum fram ótrúlegri 
samheldni sem var auðmerkjanleg 
strax frá fyrstu mínútu leiksins. Það 
var í raun ólýsanlegt að sjá hversu 
sterk hún var.“

Engin samskipti við Dujshebaev
Guðmundur tók ekki í hönd Dujsh-
ebaev í fyrrakvöld og sagði að sam-
skipti þeirra á milli hafi engin verið.

„Þeim samskiptum er lokið,“ 
segir Guðmundur. „Ég sá hann ekki 
– hvorki fyrir leik né heldur meðan 
á honum stóð. Þannig hafði ég ein-
faldlega undirbúið mig fyrir leik-
inn,“ segir hann þó svo að Spán-
verjinn hafi staðið aðeins nokkrum 
metrum frá honum á hliðarlínunni, 
líkt og venjan er.

Þeir sátu svo saman á blaða-
mannafundi eftir leikinn líkt og 
þeim er skylt að gera en þeir rædd-
ust heldur ekki við þar.

„Hann kom með sín ummæli um 
leikinn og ég mín. Það var rafmagn-
að andrúmsloft í salnum og upplif-
unin skrítin,“ sagði hann en Guð-
mundur staðfestir að hvorugur hafi 
verið spurður út í deilur þeirra á 
fundinum. Hann játar að það hafi 
komið sér á óvart.

Fengum erfiðasta verkefnið
Í gær var svo dregið í fjórðungs-
úrslit Meistaradeildarinnar og 

fékk Rhein-Neckar Löwen það 
erfiða verkefni að mæta stórliði 
Barcelona.

„Þetta var kannski erfiðasti 
andstæðingurinn sem við gátum 
fengið enda taldir einna sigur-
stranglegastir í keppninni,“ segir 
Guðmundur. „Barcelona er með 
þrusulið en við erum líka góðir. 
Það er engin ástæða til að fela 
okkur fyrir þeim.“

Guðmundur á þó góðar minn-
ingar frá Palau Blaugrana, heima-
velli Börsunga. Hann er einn fárra 
þjálfara sem hafa farið þangað 
með lið sitt og unnið.

„Það var í fyrsta leiknum 
mínum með Löwen og mun ég 
seint gleyma honum. En það er 
bara góð minning í dag og ekkert 
meira.“

Vildum verja heiður minn og liðsins
Guðmundur Guðmundsson stóð uppi sem sigurvegari eft ir baráttu Rhein-Neckar Löwen gegn Kielce í Meistaradeild Evrópu á mánu-
dagskvöld. Hann segist hafa hunsað Talant Dujshebaev, þjálfara pólska liðsins, algjörlega í leiknum og samskipti þeirra hafi  engin verið.

STÓR STUND  Guðmundur fagnar með leikmönnum sínum eftir sigurinn á Kielce, þeim Patrick Grötzki, Gedeon Guardiola og 
Bjarte Myrhol í SAP Arena í Mannheim á mánudagskvöldið. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Eiríkur Stefán
Ásgeirsson
eirikur@frettabladid.is

Guðmundur Guðmundsson hrósar hornamannin-
um Stefáni Rafni Sigurmannssyni mikið fyrir 

framgöngu hans síðustu vikurnar, en hann 
hefur fengið meira að spila að undanförnu 
vegna meiðsla Uwe Gensheimer.
„Hann átti stórkostlegan leik gegn Ems-

detten í síðustu viku þar sem hann skoraði níu 
mörk í tíu skotum, sem er alls ekki sjálfgefið,“ segir 

Guðmundur en Stefán Rafn skoraði svo fimm mörk 
gegn Kielce. „Hann átti frábæran leik. Stefán hefur 

fengið meira að spila síðustu 5-6 vikurnar og staðið sig 
frábærlega. Hann er alltaf að bæta sig.“

Framan af tímabili þurfti Stefán Rafn að sitja mikið 
á bekknum enda Gensheimer með betri leikmönnum 
heims í þeirra stöðu. „En hann tók því af æðruleysi, æfði 
vel og var svo til taks þegar á þurfti að halda. Hann var 
tilbúinn þegar kallið kom og var frábært að upplifa það.“

Var tilbúinn þegar kallið kom

KÖRFUBOLTI Sverrir Þór Sverrisson, þjálfari Íslands- og bikarmeistara Grinda-
víkur í Dominos-deild karla í körfubolta, verður áfram við störf hjá 
félaginu næsta vetur en hann bætir við sig og verður einnig 
þjálfari kvennaliðs Grindavíkur.

„Samningurinn við Sverri átti að renna út í sumar 
en hann er búinn að skrifa undir nýjan tveggja ára 
samning. Það er frágengið að hann þjálfar bæði karla- 
og kvennaliðið næstu tvö árin,“ segir Lórenz Óli Ólason, 
stjórnamaður í kkd. Grindavíkur, við Fréttablaðið.

Sverrir gerði karlaliðið að Íslandsmeisturum á síðasta 
tímabili og bikarmeisturum í febrúar á þessu ári. Liðið er 
nú komið í undanúrslit Íslandsmótsins.

Kvennaliðið olli miklum vonbrigðum á tímabilinu en 
það endaði í 7. sæti. Jón Halldór Eðvaldsson lét af störfum 
sem þjálfari í byrjun febrúar og Lewis Clinch, bandarískur 
leikmaður karlaliðsins, stýrði því út tímabilið.  - tom

Sverrir þjálfar bæði liðin næsta vetur
FÓTBOLTI Manchester United kom mörgum á óvart í gærkvöldi þegar 
það gerði jafntefli við Bayern München, 1-1, í fyrri viðureign liðanna í 8 
liða úrslitum Meistaradeildarinnar.

Nemanja Vidic skoraði mark United en Bastian Schweinsteiger mark 
gestanna. Sá þýski var svo rekinn af velli og missir af seinni leiknum líkt 
og Spánverjinn Javi Martínez sem fékk gult spjald í leiknum.

Bayern var mun meira með boltann en United varðist vel og beitti 
skyndisóknum. Liðið varðist ágætlega og átti gamla miðvarðaparið Rio 
Ferdinand og Vidic flottan leik.

„Þetta var erfitt. 1-0 hefðu verið góð úrslit en okkur var refsað fyrir ein 
mistök með marki,“ sagði Nemanja Vidic eftir leikinn.

Atlético Madrid gerði góða ferð til Barcelona og náði í 1-1 jafntefli. 
Portúgalinn Diego kom gestunum yfir með mögnuðu marki en 

Neymar jafnaði fyrir Barcelona í seinni hálfleik. „Við bjuggumst 
við svona leik. Við vorum meira með boltann en þeir nýttu sín 
tækifæri,“ sagði Xavi, leikmaður Barcelona, eftir leikinn.  - tom

Allt opið í einvígi United og Bayern

TÆKLING  Boltinn straujaður af Danny Wel-
beck í leiknum í gærkvöldi. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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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
07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.40 Kalli kanína og félagar  
08.05 Malcolm In the Middle  
08.30 Wipeout
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 Doctors  
10.15 Masterchef USA
11.05 Spurningabomban  
11.50 Grey‘s Anatomy
12.35 Nágrannar
13.00 Up All Night
13.20 Material Girl
14.15 Suburgatory  
14.40 2 Broke Girls
15.05 Sorry I‘ve Got No Head
15.35 Fjörugi teiknimyndatíminn
16.00 Kalli kanína og félagar
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 Svínasúpan
19.45 The Middle  (19:24) 
20.10 Heimsókn
20.30 Léttir sprettir
20.50 Grey‘s Anatomy  (17:24) 
21.35 Rita  (4:8) 
22.20 Believe
23.05 The Blacklist
23.50 NCIS  
00.35 Person of Interest  
01.20 Street Kings 2  
02.50 La princesse de Montpensier
05.05 The Middle
05.30 Fréttir og Ísland í dag

10.40 The September Issue  
12.10 That‘s My Boy  
14.05 The Remains of the Day
16.20 The September Issue
17.50 That‘s My Boy
19.45 The Remains of the Day  
22.00 Seeking a Friend for the end of 
the World  
23.40 The Man With the Iron Fists  
01.15 Blonde and Blonder
02.50 Seeking a Friend for the end of 
the World

17.40 Strákarnir  
18.10 Friends  
18.35 Seinfeld  
19.00 Modern Family
19.25 Two and a Half Men  (4:23)
19.50 Hamingjan sanna  (1:8) 
20.30 Örlagadagurinn  (9:14) 
21.00 Twenty Four  (1:24) 
21.45 Chuck  (1:13) 
22.30 The Fixer  (3:6) 
23.20 Without a Trace  
00.05 Curb Your Enthusiasm  
00.35 Hamingjan sanna  
01.15 Örlagadagurinn
01.40 Chuck  
02.25 The Fixer  
03.10 Tónlistarmyndbönd

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur Sveinsson 
 07.45 Hvellur keppnisbíll 07.55 UKI  08.00 Ævintýri 
Tinna  08.25 Brunabílarnir 08.47 Mamma Mu  08.55 
Hello Kitty 09.00 Skógardýrið Húgó  09.23 Latibær 
09.47 Ævintýraferðin  10.00 Dóra könnuður  10.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  10.46 Doddi litli og 
Eyrnastór 10.55 Sumardalsmyllan  11.00 Áfram 
Diego, áfram! 11.24 Svampur Sveinsson 11.45 
Hvellur keppnisbíll 11.55 UKI  12.00 Ævintýri Tinna 
 12.22 Brunabílarnir  12.45 Mamma Mu 12.50 
Hello Kitty 13.00 Skógardýrið Húgó  13.22 Latibær 
13.46 Ævintýraferðin  14.00 Dóra könnuður 14.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  14.45 Doddi litli og 
Eyrnastór 14.55 Sumardalsmyllan  15.00 Áfram 
Diego, áfram! 15.24 Svampur Sveinsson 15.45 
Hvellur keppnisbíll  15.55 UKI  16.00 Ævintýri Tinna 
 16.22 Brunabílarnir 16.45 Mamma Mu 16.50 
Hello Kitty 17.00 Skógardýrið Húgó  17.22 Latibær 
 17.46 Ævintýraferðin 18.00 Dóra könnuður 18.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  18.45 Doddi litli og 
Eyrnastór  18.55 Sumardalsmyllan  19.00 Baddi í borg-
inni  20.35 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  
16.55 American Idol  
18.35 Bob‘s Burgers 
19.00 Junior Masterchef Australia
19.45 Baby Daddy  (3:16) 
20.10 Revolution  (6:22) 
20.50 Arrow  (17:24) 
21.30 Tomorrow People  (7:22) 
22.10 The Unit  (8:22) 
22.50 Hawthorne
23.30 Supernatural
00.10 Junior Masterchef Australia
00.55 Baby Daddy
01.15 Revolution
01.55 Arrow  
02.35 Tomorrow People
03.15 The Unit
04.00 Tónlistarmyndbönd

16.25 Ljósmóðirin
17.20 Disneystundin
17.21 Finnbogi og Felix 
17.43 Sígildar teiknimyndir
17.50 Herkúles 
18.10 Táknmálsfréttir
18.20 Djöflaeyjan
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.00 Neyðarvaktin (17:22) (Chicago 
Fire II)  
20.45 Í mat hjá mömmu (3:7) (Friday 
Night Dinner II) 
21.15 Kiljan Bókaþáttur Egils Helga-
sonar.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Fit Hostel
23.20 Kastljós
23.40 Fréttir
23.50 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Cheers
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.55 Once Upon a Time 
17.40 Dr. Phil
18.20 The Good Wife 
19.10 Cheers
19.35 America‘s Funniest Home Vid-
eos (37:48)
20.00 Gordon Ramsay Ultimate Home 
Cooking (12.20) 
20.25 Sean Saves the World (13:18) 
20.50 The Millers (13:22)  Bandarísk 
gamanþáttaröð um Nathan, nýfráskilinn 
sjónvarpsfréttamann sem lendir í því að 
móðir hans flytur inn til hans, honum til 
mikillar armæðu. 
21.15 Ice Cream Girls (2:3)  Endurfund-
ir Poppy og Serenu reynast afdrifaríkir og 
vekja spurningar um myrka sameiginlega 
fortíð þeirra. Báðar halda þær fram sak-
leysi sínu en það er ljóst að einhver er að 
ljúga.
22.00 Blue Bloods (13:22)
22.45 The Tonight Show  Gestir kvölds-
ins eru stórstjarnan Samuel L. Jackson og 
breska blómarósin Minnie Driver. Rappar-
inn Pitbull sér um rímnaflæðið.
23.30 CSI Miami
00.10 The Walking Dead 
00.55 Ice Cream Girls
01.40 The Tonight Show
02.30 Pepsi MAX tónlist

06.00 Motors TV 12.50 Bundesliga Highlights 
Show  13.40 Dutch League - Highlights 2014 
14.40 FC Bayern Munchen - 1899 Hoffenheim 
16.40 RKC Waalwijk - AFC Ajax 18.40 RKC 
Waalwijk - AFC Ajax 20.40 Vitesse - Heerenveen 
22.40 Motors TV

08.00 PGA Tour 2014  13.00 PGA Tour 2014 - 
Highlight  13.55 Augusta Masters Official Film 
14.50 Golfing World 2014 15.40 LPGA Tour 
2014 17.40 Golfing World 2014 18.30 PGA Tour 
Latinoamerica 18.55 PGA Tour 2014 - Highlight 
19.50 Golfing World 2014  20.40 PGA Tour 
Latinoamerica 21.05 2010 Augusta Masters 

07.00 Meistaradeildin - meistaramörk
13.40 Meistaradeild Evrópu. Barcelona - 
Atletico  
15.20 Meistaradeild Evrópu. Man. Utd. - 
Bayern München
17.00 Meistaradeildin - meistaramörk
17.30 Þýsku mörkin
18.00 Meistaradeildin - upphitun
18.30 Meistaradeild Evrópu. Real Madrid 
- Dortmund  Bein útsending
20.45 Meistaradeildin - meistaramörk  
21.15 Meistaradeild Evrópu. PSG - 
 Chelsea  
23.05 Meistaradeild Evrópu. Real Madrid 
- Dortmund  
00.55 Meistaradeildin - meistaramörk

11.35 Stoke - Hull  
13.15 Sunderland - West Ham
14.55 Football League Show 2013/14
15.25 Liverpool - Tottenham  
17.05 Ensku mörkin - úrvalsdeildin  
18.00 Man. Utd. - Aston Villa
19.40 Messan  
21.30 Arsenal - Man. City  
23.10 Premier League World  
23.40 WBA - Cardiff

20.00 Árni Páll 20.30 Tölvur,tækni og kennsla. 
21.00 Fasteignaflóran 21.30 Á ferð og flugi

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

Stöð 2 kl. 20.30
Léttir sprettir
Friðrika Hjördís Geirsdóttir 
stýrir skemmtilegum þætti um 
almenningsíþróttir, svo sem 
hlaup, skíðaíþróttir, hjólreiðar, 
fj allgöngur, sund og íþróttir fyrir 
alla fj ölskylduna. Farið er 
yfi r þann búnað sem mælt 
er með að fólk eigi til að 
stunda íþróttina, hvernig 
þjálfun er æskileg til að 
ná betri árangri og koma í 
veg fyrir meiðsli.

Meistaradeild Evrópu
STÖÐ 2 SPORT KL. 18.30 Bein 
útsending frá leik Real Madrid og 
Borussia Dortmund í Meistara-
deild Evrópu.

Twenty Four
STÖÐ 2 GULL KL. 21.00 Hörkuspenn-
andi myndafl okkur sem gerist á einum 
sólarhring. Yfi rvöld í Bandaríkjunum 
frétta af áformum um að taka eigi af 
lífi  þingmann sem er að íhuga forseta-
framboð.

Heimsókn
STÖÐ 2 KL. 20.10 Sindri Sindrason 
heimsækir sannkallaða fagurkera sem 
opna heimilið fyrir áhorfendum. Heim-
ilin eru jafn ólík og þau eru mörg en 
eiga það þó öll sameiginlegt að vera sett 
saman af alúð og smekkvísi. 

DAGSKRÁ
2. apríl 2014  MIÐVIKUDAGUR

Í KVÖLD
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Hyundai Santa Fe
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Hyundai Santa Fe d sil, 197 hest fl, sj lfskiptur 
Verð fr : 7.450.000 kr.
LED fram- og afturlj s / LCD mælaborð / regnskynjarar  fram ðu
slenskt leiðs gukerfi / leður klæði / bakkskynjarar / panorama glerþak 
rafst rð sæti með minni / aksturst lva

5 ra byrgð
takmarkaður akstur
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„Fyrsta erindið átti ég síðan 
fyrir einu og hálfu ári og hafði 
aldrei klárað þetta lag en þótti 
alltaf svolítið vænt um það og 
vissi að einn daginn myndi ég 
klára það,“ segir Rúrik Gíslason 
fótboltamaður. „Svo hringdi syst-
ir mín í mig og sagði að það væri 
búið að plana óvissuferð fyrir 
móður okkar á sextugsafmæl-
inu og bað hún mig að semja lag 
til hennar því ég hafði því miður 
ekki tök á því að vera með.“ 
Hann segist þá hafa sest niður 
með gítarinn sinn og klárað lagið 
sem fjallar um samband þeirra 
mæðgina og heitir Í augum 
mínum. Því næst hafði hann sam-

band við Sverri Bergmann söngv-
ara og Halldór Gunnar Fjalla-
bróður sem sungu og spiluðu 
inn lagið fyrir hann. Hann segir 
þá félaga eiga mikið hrós skilið 
fyrir útfærsluna á laginu sem var 
spilað fyrir móður hans á sjálfan 
afmælisdaginn.  

„Ég hef mjög gaman af því 
að semja lög og geri ágætlega 
mikið af því en ég hef ekkert 
verið að reyna meika það því 
það eru aðrir sem eru betri en ég 
að flytja lögin. Ég ber ótrúlega 
mikla virðingu fyrir íslenskri 
tónlist svo ég hef ekkert verið 
að troða mér í sviðsljósið,“ segir 
Rúrik, sem þó vill ekki útiloka að 

hann gefi út annað lag einn dag-
inn. „Fótbolti á hug minn allan og 
hitt er áhugamál. Það er ómögu-
legt að segja hvað ég geri síðar 
og veltur svolítið á viðbrögðun-
um við þessu lagi, hvort maður sé 
alveg glataður eða hvort maður 
eigi semja meira. Mamma var 
að minnsta kosti ánægð og það 
skiptir mig öllu máli,“ segir hann 
glaður í bragði. 
 marinmanda@frettabladid.is

Fótboltakappi semur 
lag um móður sína
Rúrik Gíslason gaf móður sinni frumsamið lag um samband þeirra á afmælis-
daginn. Sverrir Bergmann söng lagið, Í augum mínum, sem var spilað í óvissu-
ferð fj ölskyldunnar þegar móðirin varð sextug. Móðir hans var himinlifandi.

ALLTAF Í 
BOLTANUM 
 Rúrik útilokar 
ekki að gefa út 
fleiri lög.

 Mamma var að 
minnsta kosti ánægð og 

það skiptir mig öllu máli, 
Rúrik Gíslason

„Við vorum nýbúin að flytja starf-
semina hingað,“ segir stílistinn 
Alda B. Guðjónsdóttir, en nýverið 
var brotist inn í fyrirtæki hennar, 
umboðsskrifstofuna Snyrtilegur 
klæðnaður.

„Það átti að setja upp öryggis-
kerfið daginn eftir,“ segir Alda 
en hún hefur grun um að innbrot-
ið hafi átt sér stað um miðjan dag, 
líklegast sunnudaginn 23. mars.

„Tölvunum okkar, myndavélun-
um okkar og símum var stolið en 
verst er samt að tapa öllum gögn-
unum sem voru inni á tölvunum,“ 
segir Alda. „Tölvum er hægt að 
skipta út, en öll gögnin sem við 
missum er öll vinnan okkar síðasta 
ár,“ segir Alda.

„Við sjáum um útlit auglýsinga, 
að finna húsnæði, leikmynd og leik-
ara eða fyrirsætur. Það er mikil-
vægt fyrir okkur að geta afhent 
nýjar myndir af leikurum og hús-
næði,“ segir Alda sem er bjart-
sýn þrátt fyrir erfiðleikana. „Við 
látum þetta ekkert stoppa okkur. 
Við erum heppin að vinna með 
góðu fólki sem sýnir þessu skiln-
ing og hefur boðið okkur hjálp. Ég 
er ómetanlega þakklát fyrir það.“

„Við bjóðum hverjum þeim sem 
getur afhent okkur þessi gögn væn 
fundarlaun og látum málið kyrrt 
liggja þar,“ segir Alda og biður þá 
sem hafa upplýsingar um málið að 
hafa samband í gegnum netfangið 
snyrtilegur@gmail.com.  - bþ

Öll vinna síðasta árs horfi n
Alda B. Guðjónsdóttir lenti í leiðinlegu atviki á dögunum þegar brotist var inn í 
vinnuaðstöðu hennar og dýrum búnaði og verðmætum gögnum stolið.

HARMAR GÖGNIN  Öldu finnst verst að 
tapa gögnunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

KYNNTU ÞÉR  
MIÐ-EVRÓPU 

UU.IS/SERFERDIRÚRVAL ÚTSÝN SÉRFERÐIR 2014

HLÍÐASMÁRA 19, KÓP.  |  S. 585 4000  |  UU.IS

Kynning á sérferðum Úrvals Útsýnar 
til Mið-Evrópu vor og sumar 2014 
verður í Hlíðasmára 19, Kópavogi, 
fimmtudaginn 3. apríl kl. 20:00. 
Allir velkomnir.

„Það eru breytingar á leikaramálum og sex ný nöfn 
búin að skrifa undir samning við okkur,“ segir Kristín 
Eysteinsdóttir, leikhússtjóri Borgarleikhússins, sem er 

þessa dagana í óða önn að skipuleggja næsta leikár. 
Meðal þeirra sem hafa skrifað undir fastráðningarsamn-
ing við Borgarleikhúsið eru leikararnir Björn Thors og 

Hilmir Snær Guðnason. Báðir eru þeir þekktir fyrir 
framgöngu sína á sviði sem og á hvíta tjaldinu 

gegnum tíðina. Björn var til að mynda í aðalhlut-
verki í uppfærslu Þjóðleikhússins á Macbeth í 
fyrravetur og Hilmir Snær er margverðlaun-
aður fyrir störf sín sem leikari og leikstjóri. 
Hann mun bæði leika og leikstýra í Borgar-
leikhúsinu. 

Aðrir leikarar sem bætast í leikara-
hóp Borgarleikhússins á nýju leikári 
eru þau Katla Margrét Þorgeirsdóttir, 
Hjörtur Jóhann Jónsson, Þórunn Arna 
Kristjánsdóttir og Maríanna Clara 
Lúthersdóttir. 

Næsta leikár verður fjölbreytt 
og skemmtilegt að sögn Krist-
ínar sem hefur búið til listrænt 
teymi í leikhúsinu sem þau 
Ilmur Stefánsdóttir, Tyrfingur 
Tyrfingsson og Gísli Örn Garð-
arsson skipa ásamt starfandi 
dramatúrgum hússins.    - áp

Björn Thors og Hilmir Snær til Borgarleikhússins
Kristín hefur störf af kraft i en sex nýir leikarar skrifuðu á dögunum undir samning hjá Borgarleikhúsinu.

UPPÁHALDS
TÓNLISTARMAÐUR

„Joni Mitchell er í miklu uppáhaldi, 
hún er bæði frábært tónskáld og 
textahöfundur. Einnig þykir mér 
Michael Jackson frábær.“
Védís Hervör Árnadóttir tónlistarkona.

Save the Children á Íslandi



www.zo-on.is

Virka daga  kl. 12:00 - 19:00
Laugardag  kl. 11:00 - 18:00
Sunnudag  kl. 12:00 - 18:00

Nýbýlavegur 6  -  200 Kópavogur  -  s: 412 5869

Birt með fyrirvara um prentvillur og vöruframboðy p g
Tilboðin gilda frá 1. apríl - 8.apríl 2014

OPNUNARTÍMI LAGERSÖLU
2. apríl - 8. apríl

BLÁSA

Herra 2ja laga golfanorakkur. 

Verð 9.990 kr.
Verð: 34.990 kr. 

l

-70%BLÁSA -70% RÖKKVA

Herra golfbuxur.
Verð: 9.990 kr 
Verð: 16.990 kr 

b

-60%GANGA

Herra göngubuxur. 

Verð: 9.990 kr 
Verð: 19.990 kr 

b

-50%

HARKA

Dömu cotton canvas jakki. 

Verð: 7.996 kr 
Verð:19.990 kr 

-60% STORMUR

Dömu vindjakki.

Verð: 3.398 kr 
Verð: 16.990 kr 

kki

-80% BJARMI

Dömu polo bolur.
Verð: 4.990 kr 
Verð: 13.990 kr 

b l

-60%HARKA -60% BJARMI -60%

ALLT AÐ 



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 Greiddi reikninginn fyrir Engla 

alheimsins á Grillinu
2 Knúz boðar til leikfangabrennu
3 Noah er „viðbjóður“ að mati guð-

fræðings
4 “Gat ekki hugsað mér að lifa svona 

lengur“
5 Hundrað og fj örtíu ára hús fæst 

gefi ns

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

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

Gangi þér allt að sólu
Tónleikahaldarinn, umboðsmaðurinn 
og dómari í Gettu betur, Steinþór 
Helgi Arnsteinsson, varð þrítugur 
á dögunum. Af því tilefni fékk hann 
sent myndband frá móður sinni á 
Facebook-síðu sína þar sem frú Vig-
dís Finnbogadóttir ávarpar afmælis-
barnið. Hún óskar honum innilega 

til hamingju með 
daginn. „Mig langar 
samt að segja eins 
og mamma þín. 
Farðu varlega elsku 

drengurinn. Það eru 
svo margar hættur 

í heiminum og 
þær ber að 
varast,“ segir 
Vigdís meðal 
annars og 
kveður 
hann með 
orðunum 
„gangi 
þér allt að 
sólu“. - ebg 

Í KÖBEN

UPPLIFÐU ÞITT

GJAFABRÉF

WOW
MOMENT

2.000KR. *

FERMINGARGJÖF

FRÁ

Í

15 ÁFANGASTAÐIR
Í

SUMAR
* Þú velur upphæðina sjálf/ur

wowair.is

Alltaf notalegt að skella sér til 
Köben í góðra vina hópi!

Eydís Arna Líndal

FAGLEG
 FASTEIGNAÞJÓNUSTA

Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali

510 7900
thorunn@remax.is

Þórunn Pálsdóttir
Sölufulltrúi

Byggingarverkfr., MBA
thorunnp@remax.is

773 6000

RE/MAX Lind  Hlíðasmára 6 201 Kópavogur

Gott sirkuspartí
Sirkus Íslands var með heldur gott 
aprílgabb í gær þar sem auglýst var 
að sirkusbjörn myndi koma fram í 
Húsdýragarðinum. „Það mættu mjög 
margir,“ segir Margrét Erla Maack, 
meðlimur í sirkusnum. „Það vissu 
samt flestir að þetta var grín og glens 
en mættu bara í gott sirkus-partí,“ 
segir Margrét en meðlimir sirkussins 
skemmtu gestum og gangandi með 
blöðrudýrum, and-
litsmálningu og 
fleira gríni. „Við 
eigum samt eftir 
að svara nokkrum 
póstum frá her-
skáum dýra-
verndunarsinnum 
sem voru ekki 
beint sáttir 
við athæfið,“  
segir 
Margrét.
 - bþ
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