
HEILBRIGÐISMÁL Fimm prósent allra 
krabbameinstilfella má rekja til 
áfengisneyslu. Þar með er áfengi 
næststærsti einstaki áhættu-
þátturinn fyrir krabbameini en 

tóbak er sá stærsti. 
Þetta skrifa tveir 

sænskir pró-
fessorar, Peter 
F r iberg og 
Peter Al le -
beck, í Dagens 
Nyheter. Vísa 
prófessorarnir 
í nýja skýrslu 

undirstofnunar 
Alþjóðaheilbrigð-

ismálastofnunarinnar, World Can-
cer Report 2014.

Laufey Tryggvadóttir, prófess-
or og framkvæmdastjóri Krabba-
meinsskrár Íslands, segir að 
almennt vilji Íslendingar ekki vita 
um neikvæðar afleiðingar áfeng-
isdrykkju. Gróflega áætlað megi 
rekja fimmtíu krabbameinstilfelli 
á ári á Íslandi til áfengisneyslu

„Ég er búin að vera að fræða 
fólk um krabbamein í mörg ár. 
Fólk hefur mikinn áhuga á því sem 
ég er að segja en þegar ég fer að 
tala um áfengi stinga flestir fingr-
unum í eyrun svona sálfræðilega 
séð. Fólk ræður auðvitað hvort það 

drekkur eða ekki en það þarf að fá 
upplýsingar um þessi mál og vinna 
úr þeim,“ segir Laufey.

Sænsku prófessorunum finnst 
undarlegt hversu lítil vitneskja 
Svía um skaðsemi áfengis er. Nú sé 
vitað að áfengi valdi bæði brjósta-
krabbameini og krabbameini í 
endaþarmi og ristli. Jafnvel til-
tölulega lítil áfengisneysla auki 
hættuna.

Til dæmis eykst hættan á 
brjóstakrabbameini um tíu pró-
sent sé drukkið eitt glas af léttvíni 
á dag að staðaldri, skrifa prófess-
orarnir. Jafnframt að þótt sumt 
bendi til að hófleg drykkja geti 

haft jákvæð áhrif í tengslum við 
hjarta- og æðasjúkdóma sýni rann-
sóknir að í heild sé skaðinn umtals-
vert meiri en gagnsemin. Prófess-
orarnir vilja að áfengisauglýsingar 
verði bannaðar og skattar á áfengi 
hækkaðir. - ibs / sjá síðu 6

MARGT AÐ GERAST Á LISTAHÁTÍÐ
Listahátíð í Reykjavík hefst á morgun og stendur til 
5. júní. Listahátíðin er árlegur vettvangur allra lista 
og nýsköpunar. Hún var fyrst haldin árið 1970. Margt 
verður um að vera á hátíðinni og má kynna sér dag-
skrána á heimasíðunni listahatid.is.
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Labs. Tilvalið fyrir þá sem vilja aðstoð við svefnvandamálum, stuðla að heil-

brigðum samfelldum svefni, vinna gegn þunglyndi, kvíða og de ð

andlega og líkamlega líðan.

Á NETINU
Ómar Þór Ómarsson, framkvæmdastjóri Balsam, bendir sem flestum á að kynna sér lækningamátt Magn-olia á netinu.
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Fríverslun komið á 1. júlí
Samningur Íslands og Kína um fríverslun sem undirritaður var fyrir um einu ári tekur gildi 1. júlí næstkomandi. Samtök verslunar og þjón-ustu (SVÞ) segja í fréttapósti sínum komna stað-festingu á þessu frá stjórnvöldum. Samtökin hafa verið mjög fylgjandi gerð samningsins og telja að í honum felist veruleg tækifæri fyrir íslenska versl-un. „Með gildistöku samningsins falla niður tollar af öllum algengum iðnaðarvörum sem fluttar eru til landsins frá Kína,“ segir í umfjöllun SVÞ. Hag-ræðið felist hins vegar fyrst og fremst í beinum innflutningi. Það þýði að varningurinn megi ekki áður hafa verið tollafgreiddur inn í eitthvert aðild-arríkja Evrópusambandsins.  - óká

STAFRÆN 

PRENTUN!

Auglýsa gosdrykk á tunglinu
Japanski orkudrykkjaf l ið di

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar - mars 2012
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Vill byggja 50-60 íbúðir
Fagfjárfestasjóður á vegum fjármála-
fyrirtækisins Gamma vill reisa fjögur 
til fimm þúsund fermetra húsnæði á 
bílastæðinu fyrir aftan Laugaveg 77. 
Tölvur fækka glæpum  Mikil fækkun 
hefur orðið á afbrotum ungmenna. 
Afbrotafræðingur telur það vegna 
aukinnar tölvunotkunar barna.  4
Vill selja í Landsvirkjun  Fjár-
málaráðherra vill fá meðeigendur að 
Landsvirkjun við hlið ríkisins og nefnir 
lífeyrissjóðina.  8
Greiða leið urriðans  Alþingi hefur 
lagt fyrir ríkisstjórnina að tryggja gerð 
fiskvegar milli Þingvallavatns og gömlu 
hrygningarstöðva stórurriðans í Efra-
Sogi. 10

136.000

SKOÐUN Magnus Gissler og 
Kristín Ólafsdóttir skrifa um 
atvinnuleysi ungs fólks. 13

MENNING Vinnustofa um 
þrívíða sköpun og tækni í 
Galleríi Sparki. 20

LÍFIÐ Örlygur Hnefill leitar 
að hressum geimfara til 
Húsavíkur. 24

SPORT Patrick Pedersen 
kom af krafti inn í Pepsi-
deildina á ný. 26

Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

FLUGFÉLAG FÓLKSINS

Bolungarvík 6°  NA 5
Akureyri 7°  NA 5
Egilsstaðir 8°  A 3
Kirkjubæjarkl. 9°  NA 3
Reykjavík 10°  NA 5

VÍÐA BJART  Í dag verða norðaustan 
3-8 m/s og bjartviðri en dálítil væta með 
köflum syðra.  Hiti á bilinu 5-13 stig. 
mildast SV-til. 4

Prófessorar segja áfengi næst 
stærsta krabbameinsvaldinn
Hætta á brjóstakrabbameini eykst um tíu prósent við drykkju á einu vínsglasi á dag og fimm prósent allra 
krabbameinstilfella má rekja til áfengis segja sænskir prófessorar. Íslendingar vilja ekki vita af skaðsemi áfengis

VIÐSKIPTI Skortur á nautakjöti hefur 
valdið því að verð á nautakjöti frá 
sláturleyfishafa til bænda nú í maí 
hefur í einhverjum tilfellum hækk-
að um meira en fimmtung frá í 
ágúst í fyrra. 

Skorturinn hefur orðið til 
þess að verslanir Nóatúns, 
sem gefa sig út fyrir 
að bjóða aðeins upp 
á íslenskt nautakjöt í 
kjötborði, hafa þurft 

að kaupa nautakjöt frá Danmörku 
og Nýja-Sjálandi. 

Samtök verslunar og þjónustu 
hafa lagt inn beiðni til ráðgjafar-
nefndar um inn- og útflutning land-
búnaðarvara í sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytinu 
um að tollar á nautakjöti 
verði felldir niður að 
fullu í ljósi viðvarandi 

skorts á nautgripakjöti.  
 - óká / sjá Markaðinn

SVÞ krefjast þess að tollar á nautakjöti verði afnumdir vegna sífellds skorts:

Skortur hækkar verð á nautakjöti

ERLENT KJÖT  „Vegna skorts á innlendu kjöti höfum við þurft að panta erlent nautakjöt,“ segir Bjarni Friðrik Jóhannesson, 
rekstrarstjóri Nóatúns, sem annars auglýsir að aðeins sé boðið upp á íslenskt kjöt í kjötborði. Jón Vilberg Jónsson, starfs maður 
Nóatúns í Nóatúni í Reykjavík, sést hér munda danskan nautavöðva.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

krabbameinstilfelli tengd 
áfengisneyslu greinast 
árlega í Evrópusambands-
ríkjunum.

KJARAMÁL Grunn-
skólakennarar og 
Samtök sveitar-
félaga náðu lend-
ingu í kjara-
deildu sinni á 
tíunda tímanum í 
gærkvöldi. 

Boðað hafði 
verið til vinnu-
stöðvunar í dag í grunnskólum 
landsins en skólahald verður með 
eðlilegum hætti. 

Ólafur Loftsson, formaður 
Félags grunnskólakennara, er að 
vonum ánægður með samninginn 
sem náðist. „Við hefðum ekki skrif-
að undir nema við teldum að það 
væri komin ásættanleg niðurstaða 
fyrir okkur.“

Trúnaðarmönnum kennara verð-
ur gerð grein fyrir samningnum í 
dag og þeir kynna hann í kjölfar-
ið fyrir sínu fólki. Búist er við  að 
kennarar greiði atkvæði um samn-
inginn fyrir lok maí. - ssb / sjá síðu 2

Grunnskólakennarar semja:

Nemendur eiga 
að mæta í dag

ÓLAFUR 
LOFTSSON

  Þetta er raun-
veruleikinn sem við 

búum við. Vegna 
skorts á innlendu 

kjöti höfum við þurft 
að panta erlent 

nautakjöt.
Bjarni Friðrik Jóhannesson, 

rekstrarstjóri Nóatúns.
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SPURNING DAGSINS

Hafþór, var þetta 
sterkur leikur? 
„Þetta var hásætaleikur.“ 
Hafþór Júlíus Björnsson leikur risavaxna 
kraftatröllið Gregor Clegane í hinni vinsælu 
þáttaröð Game of Thrones. 

DÓMSMÁL „Þetta er bara erfitt og hræðilegt mál í 
alla staði,“ segir dóttir Hallbjörns Hjartarsonar 
kántríkóngs sem dæmdur var í Héraðsdómi Norð-
urlands vestra í gær fyrir ítrekuð kynferðisbrot 
gegn tveimur barnabörnum sínum. 

Brotin áttu sér stað frá árinu 1999 til ársins 
2011 og fólu meðal annars í sér að Hallbjörn kyssti 
drengina tungukossum. Hann fróaði öðrum þeirra, 
lét drenginn fróa sér og hafði við hann munnmök. 

Hallbjörn neitaði sök í málinu en bréf sem hann 
sendi dóttur sinni, móður annars fórnarlambsins, 
þótti jafngilda játningu hans. Í bréfinu lýsti Hall-
björn brotunum en reyndi að koma sök á barna-
barn sitt og sagði meðal annars að hann erfði það 
ekki við barnabarn sitt að hafa borið hann þessum 
þungu sökum. Framburður Hallbjörns þótti jafn-
framt ótrúverðugur og ósamræmi var í frásögn 
hans.   

Hallbirni er gert að sæta fangelsi í þrjú ár og 
greiða fórnarlömbum sínum samtals tvær og hálfa 
milljón króna. Hann er 78 ára gamall og hefur ekki 
hlotið dóm áður.  - ssb

Hallbjörn Hjartarson var í gær dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir kynferðisbrot:

Kántríkóngur misnotaði drengi

VELFERÐARMÁL Atli Lýðsson hefur 
barist fyrir því í þrjú ár að 18 ára 
dóttir hans, Salbjörg Ósk Atla-
dóttir, fái þá þjónustu sem hún 
þarf til að búa á eigin heimili. 
Hann segir að brotið sé á réttind-
um hennar og því ætli hann með 
málið fyrir dómstóla. 

Salbjörg er fötluð og þarf mikla 
aðstoð við daglegar athafnir. Hún 
er með beingreiðslusamning við 
borgina þannig að hún geti búið í 
sinni eigin íbúð aðra hverja viku, 
hina vikuna þarf hún aftur á móti 
að fara í skammtímavistun sem 
raskar lífi hennar og frelsi.

Atli segir að með sjálfstæðri 
búsetu hafi Salbjörg eflst mikið 
sem einstaklingur og njóti þess að 
vera gerandi í eigin lífi. Því vilji 
hún og foreldrar hennar að hún 
fái alltaf að búa í íbúð sinni í stað 
þess að flakka á milli heimilis og 
stofnunar.  

„Allir fagaðilar sem þekkja 
Salbjörgu eru á einu máli um að 
persónuleg og einstaklingsbundin 
þjónusta henti henni mjög vel. Hún 
veitir henni svigrúm og sveigjan-
leika til að vera fullgildur þátttak-
andi í samfélaginu. En aðra hverja 
viku er hún háð vaktaskiptum og 
ferðaþjónustu og hefur ekki sína 
eigin hluti í kringum sig á sínu 
eigin heimili. Því höfum við barist 
fyrir að í stað þess að borgin borgi 
fyrir hana skammtímavistun tvær 
vikur í mánuði fái hún það fjár-
magn sem vistunin kostar borg-
ina og nýti það sjálf til að borga 
fyrir þá þjónustu sem hún þarf til 
að geta búið heima, en það hefur 
ekki gengið,“ segir Atli. 

Að sögn Atla er ekki deilt um 

þjónustuþörf eða kostnað heldur 
eingöngu um þjónustuform.

„Það er ekki skortur á fjár-
magni, enda er þetta ekki dýrari 
leið, heldur einungis skortur á vilja 
til að breyta formi þjónustunnar. 
Leiða má líkur að því að í raun 
væri borgin að spara sér umtals-
verða fjármuni með því að hafa 
þetta að hennar óskum, því þá 
þarf ekki að byggja dýrt húsnæði 
og reka það. Lausnin er sáraein-
föld og allir myndu græða. Ég skil 
ekki tregðuna.“

Atli segir málatilbúnað borgar-
starfsmanna vera í hróplegu ósam-
ræmi við stefnu borgarinnar í mál-
efnum fatlaðra um sjálfstætt líf, 

jafna þátttöku og réttinn til inni-
haldsríks lífs.

„Við höfum verið kurteis og 
farið mjúku leiðina en það hefur 
ekki skilað fullnægjandi árangri. 
Nú sjáum við ekki annað í stöðunni 
en að fara með málið fyrir dóm-
stóla og sækja rétt dóttur okkar til 
að lifa lífinu á eigin forsendum en 
ekki eftir höfði borgarstarfsmanna 
eða kerfisins,“ segir Atli Lýðsson.
 erlabjorg@frettabladid.is

Lögsækir borgina til 
að tryggja rétt dóttur  
Atli Lýðsson hefur barist í mörg ár fyrir að dóttir hans fái að haga lífi sínu á eigin 
forsendum og búa í eigin íbúð. Hún fer í skammtímavistun hjá borginni aðra 
hverja viku. Atli segir vandann vera skort á vilja, en ekki skort á fjármunum. 

HALLBJÖRN HJARTARSON  á góðri stund í Kántríbæ á Skaga-
strönd. Hann er nú á leið í fangelsi. FRÉTTABLAÐIÐ/EINAR ÖRN JÓNSSON

SAMRÝND FEÐGIN  Salbjörg Ósk Atladóttir og Atli Lýðsson berjast fyrir því að hún 
fái að búa heima hjá sér í eigin íbúð sem er við hliðina á íbúð foreldra hennar, með 
viðeigandi aðstoð og þjónustu. MYND/ATLI 

  Lausnin er sáraeinföld 
og allir myndu græða. Ég 

skil ekki tregðuna.
Atli Lýðsson.

BANKOK, AP Taílenski herinn lýsti í gær yfir herlögum í landinu. 
Ákvörðun hersins kemur í kjölfar mótmæla sem staðið hafa í Taílandi 
undanfarna sex mánuði.

Herlögin auka talsvert vald hersins sem hefur nú heimild til að rit-
skoða bæði fjölmiðla og samfélagsmiðla. Aðgerðin veikir verulega 
stöðu ríkistjórnarinnar sem var veik fyrir eftir sex mánaða mótmæli.

Menntamálaráðherra landsins, Chaturon Chaisang, sagði að her-
lögin kæmu af stað atburðarás sem myndi neyða herinn til að ræna 
völdum í landinu. Hann bætti svo við að einungis væri hægt að leysa 
deiluna gegnum lýðræðislegar stofnanir en ekki með hervaldi. Hvort 
herinn tekur algjöra stjórn yfir landinu ræðst á næstu dögum. 

Daglegt líf hefur þó að mestu gengið sinn vanagang í Taílandi þrátt 
fyrir herlögin. Skólar, fyrirtæki og ferðamannastaðir hafa haldist 
opnir og samgöngur hafa gengið eðlilega fyrir sig. 

Andstæðar fylkingar hafa barist um völdin í Taílandi síðan herinn 
steypti þáverandi forsætisráðherra landsins, Thaksin Shinawatra, af 
stóli árið 2006.  - ih

Eftir sex mánaða mótmæli tók herinn til sinna ráða:

Herlögum lýst yfir í Taílandi

LÍBÍA Boðað hefur verið til þing-
kosninga í Líbíu þann 25. júní 
næstkomandi. 

Kosningarnar verða þær fyrstu 
í landinu frá því Muammar Gadd-
afi var komið frá völdum árið 
2011. BBC greinir frá.

Þrátt fyrir það óttast margir 
að borgarastyrjöld muni brjótast 
út í landinu. Sjötíu manns féllu í 
bardögum tveggja skæruliðafylk-
inga í Benghazi á föstudaginn. 

Pólitískur óstöðugleiki er einn-
ig talsverður en þrír forsætisráð-
herrar hafa verið í landinu síðan í 
mars. - ih

Staða mála í Líbíu versnar:

Kosningar í 
miðri óöld 

REYKJAVÍKURBORG Ólafur Jóhann-
esson, sóknarprestur í Grensás-
kirkju, og Pálmi Matthíasson, 
sóknarprestur í Bústaðakirkju, 
voru á mánudag gestir Hverfis-
ráðs Háaleitis- og Bústaðahverf-
is í fundaröð með „lykilaðilum 
hverfanna“.

„Umferðaröryggismál eru þeim 
Ólafi og Pálma hugleikin, ekki 
síst þegar kemur að gangandi 
vegfarendum. Ólafur og Pálmi 
voru sammála um mikilvægi þess 
að bæta umhirðu borgarinnar í 
borgarhlutanum,“ segir í funda-
gerðinni. - gar

Kallaðir á fund hverfisráðs:

Prestar vilja 
bætta umhirðu

KJARAMÁL Grunnskólakennarar og Samtök 
sveitarfélaga náðu saman í kjaradeilu sinni hjá 
Ríkissáttasemjara í gær. Allt stefndi í annan 
dag í vinnustöðvun kennara. 

4.300 kennarar lögðu niður vinnu á fimmtu-
dag í síðustu viku til að knýja á um betri kjör. 
Boðað hafði verið til vinnustöðvunar í dag og 
þann 27. maí næstkomandi. Ólafur Loftsson, 
formaður Félags grunnskólakennara, fagnar 
því að samningar hafi náðst. „Við hefðum ekki 
skrifað undir nema við teldum að það væri 
komin ásættanleg niðurstaða fyrir okkur.“ 
Samningurinn verður kynntur kennurum í 
dag. „Við boðum trúnaðarmannafund strax á 

morgun [í dag]. Við höldum í okkur að fara 
í efnisatriði þar til við náum að ræða þetta 
við þá.“ 

Ólafur segir samninginn nálægt því sem 
kennarar lögðu upp með í byrjun. „Við lögðum 
upp með að ræða marga hluti, meðal annars 
gerð á vinnumati og við höfum náð samkomu-
lagi um þessa þætti alla.“

Skólahald verður því með eðlilegum hætti 
áfram. „Þetta eyðir ákveðinni óvissu um 
skólahaldið. Svo sjáum við hvað kemur út úr 
atkvæðagreiðslu. Niðurstaðan þarf að liggja 
fyrir í þessum mánuði,“ segir Ólafur að 
lokum.   - ssb

Grunnskólakennarar sömdu við Samtök sveitarfélaga á tíunda tímanum í gær og vinnustöðvunum aflýst:

Nemendur mæta eftir stundatöflunni í dag

MÓTMÆLI Í TAÍLANDI Lögreglan í Taílandi hefur þurft að kljást við mótmælendur 
undanfarna sex mánuði. NORDICPHOTOS/AFP

SAMNINGUR HANDSALAÐUR  Í húsi Ríkissáttasemj-
ara við Borgartún ríkti ánægja með niðurstöðuna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



www.n1.is facebook.com/enneinn

Punktur er punkts gaman!

Einstök partítilboð á punktaprís á völdum þjónustustöðvum:

Komdu í partí!
Punktapartí í dag, miðvikudaginn 21. maí, á þjónustustöðvum N1  

um allt land. Fimmfaldir punktar með hverjum bensín- og dísellítra.

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

Áklæðahreinsir 
400 ml

999 punktar
Coke 0,5 l dós

149 punktar
Lindu smábuff

369 punktar

Kleinuhringur

179 punktar
Lion Bar Peanut

149 punktar
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16.308 tonn af bókum, 
tímaritum og 

blöðum hafa verið flutt hingað til 
lands frá og með árinu 2000.
Mest á undanförnum árum, eða vel 
yfir þúsund tonn hvert ár.

➜ Fækkun í afbrotum 
ungmenna á höfuð-
borgarsvæðinu

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006
971

1179 1060 894

732 689

545

536

H
V

ÍT
A

 H
Ú

SI
Ð

 /
 S

ÍA
 1

4-
10

50

SKIPULAGSMÁL Úrskurðað hefur 
verið að Reykjavíkurborg þurfi 
að greiða Herði Jónssyni, eiganda 
lóðar við Laugaveg 87, 10,5 millj-
ónir króna í eignarnámsbætur. 

Hörður kvartaði yfir akandi 
umferð á rúmum 42 fermetrum 
af lóð sinni, sem er 319 fermetr-
ar, og taldi tjón sitt hlaupa á 
tugum milljóna króna. Matsnefnd 
eignarnámsbóta komst að þeirri 
niðurstöðu að brotið hefði verið á 
Herði og dæmdi Reykjavíkurborg 
til að greiða honum 10,5 milljón-
ir, auk 1,2 milljóna króna vegna 
kostnaðar við rekstur máls-
ins. Borginni var einnig gert að 
greiða eina milljón króna í ríkis-
sjóð vegna kostnaðar matsnefnd-
arinnar vegna málsins.  - fb

Eignarnám á Laugavegi:

Lóðarhafi fær tíu 
milljónir króna

SAMGÖNGUR Fimmta hraðhleðslu-
stöðin af tíu hefur verið opnuð á 
Miklubraut í samstarfi við Skelj-
ung. 

Sala á rafbílum hefur aukist jafnt 
og þétt á síðustu árum. Um hundrað 
rafbílar eru í umferð á Íslandi fyrir 
utan tvinnbílana sem ganga fyrir 
bæði bensíni og rafmagni.

Starfsmaður mánaðarins hjá 
Skeljungi opnaði nýju stöðina en 
sá starfsmaður hverju sinni fær 
afnot af rafbíl fyrirtækisins í einn 
mánuð. Það er hugsað sem umbun 
fyrir góða frammistöðu í starfi og 
kynning á grænum valkostum til 
samgangna. - ebg 

Ný hraðhleðslustöð opnuð: 

Um hundrað 
rafbílar í gangi

OPNUN   Guðmundur B. Jóhannesson, 
starfsmaður mánaðarins hjá Skeljungi, 
opnar nýja hraðhleðslustöð. 

SAMGÖNGUR Reykjavíkurborg 
hefur á tveimur árum keypt sex 
rafmagnsbíla. Fjórir eru til afnota 
í Borgartúni en tveir í ráðhúsinu. 
Annar bíllinn í ráðhúsinu hefur 
verið til taks í fundarboðunar-
kerfinu þar sem starfsmenn geta 
pantað hann fyrir ýmis erindi.

„Þetta er tilraun en hvort 
hún heldur áfram veit ég ekki. 
En þetta hefur gefist mjög vel 
og það hefur verið góð nýting á 
bílunum,“ segir Ólafur I. Hall-
dórsson hjá skrifstofu eigna- 

og atvinnuþróunar sem keypti 
bílana. 

Borgarfulltrúum er ekki heim-
ilt að nota bíla í eigu Reykjavík-
urborgar og hafa þeir því ekki 
aðgang að bílunum. Formaður 
borgarráðs, borgarstjóri og forseti 
borgarstjórnar hafa hins vegar 
aðgang að borgarstjórabílnum og 
bílstjórum en geta einnig notað 
rafmagnsbíl í staðinn.

Borgin setti þá stefnu að kaupa 
aðallega raf- og metanbíla í öllum 
útboðum á þessu kjörtímabili. - fb

Reykjavíkurborg hefur keypt sex umhverfisvæna bíla fyrir starfsmenn sína:

Góð reynsla af rafmagnsbílum

RAFMANGSBÍLL  Ólafur I. Halldórsson í 
einum af rafmagnsbílunum sem Reykja-
víkurborg hefur keypt.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÉLAGSMÁL Afbrotum ungmenna 
á aldrinum ellefu til sautján ára 
hefur fækkað gríðarlega á síðast-
liðnum sjö árum. Þetta kom fram á 
ársþingi norrænna afbrotafræðinga 
í Danmörku fyrr í þessum mán-
uði, en sömu þróun má sjá á öðrum 
Norðurlöndum. 

Á höfuðborgarsvæðinu einu 
saman hefur afbrotum ungmenna 
fækkað um 55 prósent frá árinu 
2007. Þetta er öfug þróun við fyrri 
hugmyndir fræðinga um að afbrot-
um fjölgi í efnahagsþrengingum.

Helgi Gunnlaugsson, afbrota-
fræðingur og prófessor í félags-
fræði við Háskóla Íslands, segir að 
rekja megi fækkun brotanna til lífs-
stílsbreytinga hjá ungu fólki. „Í dag 
eru börn einfaldlega meira heima 
hjá sér. Stór hluti samskipta þeirra 
fer fram í gegnum tölvur og svo 
virðist sem internetið og tölvuleikir 
veiti þeim þá útrás sem þau þurfa.“ 

Helgi segir að jafnframt hald-
ist fækkun afbrota í hendur við 
minnkandi neyslu áfengis og vímu-
efna hjá unglingum. „Unglingar eru 
ekki lengur í þessu sjoppuhangsi. 
Þau eru í skipulögðu starfi allan 
daginn og upptekin við bæði skóla 
og félagslíf. Svo eru færri börn á 
hvern fullorðinn einstakling sem 
skýrir hvernig okkur fullorðna fólk-
inu tekst að fylgjast betur með ung-
mennunum okkar.“

Fækkun afbrota birtist helst hjá 
drengjum þrátt fyrir að fækkun 
hafi átt sér stað hjá báðum kynjum. 
„Einu sinni var það þannig að stelp-
ur brutu einu sinni af sér á móti 
hverjum fjórum brotum stráka. Nú 
eru brot stráka tvö á móti hverju 
einu broti stelpna. Þeir eru enn 
helmingi líklegri til að brjóta af 

sér en það hefur augljóslega dregið 
saman með kynjunum,“ segir Helgi. 

Að sögn Helga hófst fækkun 
brota ungmenna í Bandaríkjun-
um árið 1996. Þá var hún oft tengd 
harðri refsistefnu sem rekin er þar 
í landi. Fækkun í brotum í öðrum 
Evrópulöndum, sérstaklega á Norð-
urlöndunum, afsannar þá kenningu. 

Helgi segir tölurnar koma mjög á 
óvart. „Þegar við sáum þessa fækk-
un fyrstu tvö árin gerðum við ekki 
mikið úr tölunum. Það hafa áður 
komið sveiflur í afbrotum ung-
menna sem svo hafa jafnað sig. En 
þegar við erum að horfa upp á áber-
andi minnkun í sjö ár samfleytt 
verðum við að viðurkenna að það er 
eitthvað mikið að gerast. Tölurnar 
gefa tilefni til bjartsýni.“ 

 snaeros@frettabladid.is

Tölvuleikir draga úr 
glæpum unglinga 
Mikil fækkun hefur orðið í afbrotum ungmenna á landinu öllu og á Norðurlönd-
um. Afbrotafræðingur telur að rekja megi fækkunina til aukinnar tölvunotkunar 
barna. Drengir hafa dregið meira úr sínum afbrotum en stúlkur á sama aldri. 

UNGLINGAR NÚ TIL DAGS  Drekka minna, reykja minna, dópa minna og hafa 
minnkað afbrotin svo um munar. Framtíðin er björt að mati Helga Gunnlaugssonar. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

SEYÐISFJÖRÐUR Yfirkjörstjórn 
á Seyðisfirði hefur auglýst þrjú 
framboð gild í sveitarstjórnar-
kosningunum aðra helgi. 

Framboðin eru Framsóknar-
flokkur, Seyðisfjarðarlistinn og 
Sjálfstæðisflokkur. 

Athygli vekur að í auglýsingu 
yfirkjörstjórnar á Seyðisfirði er 
aðeins Framsóknarflokkurinn 
auglýstur með listabókstaf, hin 
tvö eingöngu með nafni þeirra. 
Erfitt getur orðið að kjósa utan-
kjörfundar af þessum sökum. - sa

Sveitarstjórnarkosningar:

Listar auglýstir 
án listabókstafa

REYKJAVÍKURBORG Borgarfulltrú-
ar Sjálfstæðisflokksins vilja að 
aftur verði tekið upp það fyrir-
komulag að borgin láni einstak-
lingum allt að 90 prósent af sölu-
virði byggingarréttar á lóðum. 
Lánin verði til átta ára. Þá verði 
sjö prósenta staðgreiðsluafsláttur 
tekinn upp að nýju.
„Í stað þess að rýmka reglur og 
auðvelda húsbyggjendum að ráð-
ast í framkvæmdir eru reglurnar 
þrengdar og dregið úr þjónustu,“ 
segir Júlíus Vífill Ingvarsson 
borgarfulltrúi, sem talaði fyrir 
tillögu sjálfstæðismanna á borg-
arstjórnarfundi í gær.  - gar

Sjálfstæðismenn í borginni:

Veiti áfram lán 
til lóðakaupa

NÍGERÍA Að minnsta kosti 46 eru 
látnir og tugir særðir eftir tvær 
sprengjuárásir í borginni Jos í 
Nígeríu. BBC greinir frá. 

Önnur sprengingin varð á fjöl-
förnum markaði en hin nálægt 
spítala. Enginn hefur lýst yfir 
ábyrgð á ódæðinu. 

Deilur hafa staðið yfir milli 
kristinna og múslíma á svæðinu 
undanfarin ár.

Hryðjuverkasamtökin Boko 
Haram liggja undir grun. Sam-
tökin hafa borið ábyrgð á fjölda 
sprengjuárása á svæðinu á 
undan förnum mánuðum. - ih

Sprengjuárás í Nígeríu:

46 látnir og 
tugir særðir

HRYÐJUVERK  Konur voru í meirihluta 
fórnarlamba árásanna. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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SVONA ERUM VIÐ

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

BARA BLÍÐA  víðast hvar á landinu í dag en líkur á smávætu sunnan- og suð austan til. 
Vindur verður áfram mjög hægur og nokkuð breytilegur á landinu næstu daga. 
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Nýsköpun námsmanna
Háskóla Íslands – lausnir í 
verkfræði og tölvunarfræði
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Í verkfræði og tölvunarfræði innan Háskóla Íslands er markmiðið að flétta nýsköpun 
saman við framhaldsnámið. Á meistaradeginum verða kynnt verkefni meistaranema 
sem iðulega eru þátttakendur í nýsköpunarverkefnum innan öflugra fyrirtækja. 
Nemendur háskólans leggja þannig mikið til vöru- og samfélagsþróunar á Íslandi. 
Komdu og kynntu þér uppsprettu nýsköpunar og hátæknilausna í verkfræði og 
tölvunarfræði við Háskóla Íslands.

Meistaradagur Verkfræðistofnunar Háskóla 
Íslands, fimmtudaginn 22. maí 2014, 
kl. 12.00–17.00 í VR-II

Dagskrá sameiginlegs fundar í stofu 158, VR-II:

12.00   Setning  
   Guðmundur Freyr Úlfarsson, prófessor og formaður Verkfræðistofnunar  
   Háskóla Íslands
12.05–12.20 „Örlög brennisteinsvetnis frá Nesjavalla- og Hellisheiðarvirkjun“ 
   Snjólaug Ólafsdóttir, umhverfisverkfræðingur hjá Orkuveitu Reykjavíkur
12.25–12.40 „Brennisteinsvetninu skilað“
   Bjarni Már Júlíusson, forstöðumaður tækniþróunar hjá Orku náttúrunnar
12.45–13.00 „Brennisteinsvetni frá jarðvarmavirkjunum nýtt til framleiðslu á lífefnum“
   Sigurður Brynjólfsson, prófessor við Háskóla Íslands
13.15–17.00 Meistarafyrirlestrar, veggspjöld og veitingar

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Nánari upplýsingar á www.von.hi.is/meistaradagur
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1. Hversu mikið magn sælgætis hefur 
verið fl utt til landsins frá árinu 2000?
2. Hver talaði mest á 143. löggjafar-
þingi?
3. Í hvaða sjónvarpsþáttum leikur 
sterkasti maður Íslands, Hafþór Júlíus 
Björnsson?

SVÖR:

HEILBRIGÐISMÁL Unnið er að sam-
anburðarkönnun á Norðurlöndum 
á áfengisneyslu fólks og áhrifum 
hennar á aðra en neytandann. 

Rannsóknin kemur í kjölfar 
nýbirtra talna Alþjóðaheilbrigð-
isstofnunarinnar (WHO) á áfeng-
isdrykkju og heilsufarsáhrifum 
hennar víða um heim og könnun-
ar sem Capacent vann fyrir Land-
læknisembættið og birti í mars. 
Þar voru bornar saman tölur um 
áfengisnotkun og áhrif hennar 
árin 2001, 2004 og 2013.

Rafn M. Jónsson, verkefnis-
stjóri áfengis- og vímuvarna hjá 
Landlækni, segir niðurstaðna að 
vænta í samnorræna samanburð-
inum í haust.

„En við virðumst til dæmis verða 
fyrir meiri áhrifum af neyslu ann-
arra en Svíar þó að við drekkum 
minna, svona samkvæmt fyrstu 
vísbendingum,“ segir Rafn. „Við 

drekkum illa um helgar og verðum 
fyrir meiri röskun vegna ölvunar.“

Undir röskun getur til dæmis 
fallið beint áreiti frá fullu fólki og 
eins að verða ekki svefnsamt vegna 
háreysti og áfengisláta.

Hér segir Rafn þjóðina þó lítið 
hafa bætt við sig undanfarin ár í 
svokallaðri ölvunardrykkju (sem 

einnig hefur verið kölluð óhófs-
drykkja, eða binge drinking), en 
aukningin hafi hins vegar verið 
á öðrum vígstöðvum, svo sem í 
neyslu með mat.

„Þegar bjórinn bættist við þá 
fórum við úr fjórum áfengislítrum 
á mann á ári í sjö lítra.“

  - óká

Von er á nýjum samanburði á drykkju og drykkjuháttum á Norðurlöndum:

Mest ónæði af drykkju á Íslandi

SAMGÖNGUR Strætó bs. hefur gert 
samning við sveitarfélögin á höf-
uðborgarsvæðinu um umsjón með 
Ferðaþjónustu fatlaðs fólks. 

Þjónusta við fatlað fólk verð-
ur aukin frá áramótum, fyrst og 
fremst vegna hærri gæðakrafna 
varðandi bíla og búnað þeirra og 
styttri fyrirvara á pöntun. Akstur 
verður í boði á sama tíma og þjón-
usta strætisvagna en panta þarf 
ferðir með tveggja tíma fyrirvara. 

„Við erum hæstánægð með þenn-
an samning,“ segir Reynir Jónsson, 

framkvæmdastjóri Strætó bs., í til-
kynningu. „Með honum verður þjón-
ustan við þennan hóp stóraukin og 
verður tengdari okkar starfsemi.“

Smári Ólafsson, rekstrarstjóri 
ferðaþjónustu fatlaðs fólks, segir 
að nýr tölvubúnaður verði tekinn í 
gagnið fyrir þjónustuna sem geri 
notendum auðveldara að panta sér 
ferðir. „Með því getum við skipu-
lagt ferðirnar betur og það næst 
betri nýting á bílana,“ segir hann. 
Kópavogsbær verður ekki aðili að 
samningnum fyrst um sinn.  - fb

Strætó bs. hefur gert samning við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu:

Aukin þjónusta við fatlað fólk

1. 31 .265 tonn. 2. Steingrímur J. Sigfússon. 
3. Game of Thrones.

SAMNINGUR Í HÖFN   Reynir Jónsson, 
Ármann Kr. Ólafsson, Guðrún Ágústa 
Guðmundsdóttir, Jón Gnarr, Gunnar Ein-
arsson, Haraldur Sverrisson og Ásgerður 
Halldórsdóttir við undirritunina.

MIÐBÆRINN  Tölur WHO sýna að 34,9% Íslendinga sem drekka stunda ölvunardrykkju 
en 34,5% Svía.  FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

HEILBRIGÐISMÁL Fimm prósent allra 
krabbameinstilfella má rekja til 
áfengisneyslu. Þar með er áfengi 
næststærsti einstaki áhættuþáttur-
inn fyrir krabbameini en tóbak er sá 
stærsti. Þetta skrifa tveir sænskir 
prófessorar, Peter Friberg og Peter 
Allebeck, í aðsendri grein í Dagens 
Nyheter. Vísa prófessorarnir í nýja 
skýrslu undirstofnunar Alþjóðaheil-
brigðismálastofnunarinnar, World 

Canc er Report 
2014. 

Prófessorun-
um finnst und-
arlegt hversu 
lítil vitneskja 
Svía um skað-
semi áfengis er. 
Nú sé vitað að 
áfengi valdi bæði 
brjóstakrabba-

meini og krabbameini í endaþarmi 
og ristli. Jafnvel tiltölulega lítil 
áfengisneysla auki hættuna. 

Til dæmis eykst hættan á 
brjóstakrabbameini um 10 prósent 
sé drukkið eitt glas af léttvíni á dag 
að staðaldri, skrifa prófessorarnir. 
Jafnframt að þótt sumt bendi til að 
hófleg drykkja geti haft jákvæð 
áhrif í tengslum við hjarta- og 
æðasjúkdóma sýni rannsóknir að í 
heild sé skaðinn umtalsvert meiri 
en gagnsemin.

Laufey Tryggvadóttir, prófess-
or og framkvæmdastjóri Krabba-
meinsskrár Íslands, segir að 
almennt vilji Íslendingar ekki vita 
um neikvæðar afleiðingar áfeng-
isdrykkju. „Ég er búin að vera að 
fræða fólk um krabbamein í mörg 
ár. Fólk hefur mikinn áhuga á því 
sem ég er að segja en þegar ég fer 

að tala um áfengi stinga flestir 
fingrunum í eyrun svona sálfræði-
lega séð. Fólk ræður auðvitað hvort 
það drekkur eða ekki en það þarf 
að fá upplýsingar um þessi mál og 
vinna úr þeim.“ 

Í grein sænsku prófessoranna, 
sem vilja banna áfengisauglýsing-
ar og hækka skatta á áfengi, segir 
að innan Evrópusambandsríkjanna 
greinist á hverju ári 136 þúsund ný 
krabbameinstilfelli sem tengjast 
áfengisneyslu.

Laufey bendir á að áfengisneysla 
á Íslandi sé enn talsvert minni en í 
Evrópu þótt hún hafi aukist mikið 
síðustu áratugi. Gróflega áætlað 
mætti rekja 50 krabbameinstilfelli 
á ári á Íslandi til áfengisneyslu, 37 
hjá körlum og 13 hjá konum.

„Þá er miðað við að árleg áfengis-
neysla hér hjá eldri en 15 ára sé 62 
prósent af neyslu Dana eins og kom 

fram í nýlegri skýrslu Alþjóðaheil-
brigðismálastofnunarinnar. Á tíu 
ára tímabili væru því 500 manns 
að greinast með krabbamein vegna 
áfengisneyslu. Þetta er grófleg áætl-
un en hjá Krabbameinsskránni er 
fyrirhugað að ljúka við nákvæma 
útreikninga á fjölda krabbameina 
sem rekja má til áfengisneyslu og 
fleiri áhættuþátta innan eins árs.“
 ibs@frettabladid.is

50 tilfelli krabba á 
ári tengd áfengi
Fimm prósent allra krabbameinstilfella má rekja til áfengisneyslu. Áfengi næst-
stærsti einstaki áhættuþátturinn. Íslendingar vilja almennt ekki vita um neikvæð-
ar afleiðingar áfengisneyslu, segir framkvæmdastjóri Krabbameinsskrár Íslands.

  Fólk hefur mikinn 
áhuga á því sem ég er að 

segja en þegar ég fer að tala 
um áfengi stinga flestir 

fingrunum í eyrun svona 
sálfræðilega séð.

Laufey Tryggvadóttir, prófessor og 
framkvæmdastjóri Krabbameinsskrár 

Íslands.

LAUFEY 
TRYGGVADÓTTIR

© GRAPHIC NEWSHeimild: European Flood Awareness System, Reliefweb
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Svæði sem hafa orðið fyrir mestum áhrifum Orkuverið Nikola Tesla

50km
30 mílur

TUGIR LÁTNIR EFTIR FLÓÐ Á BALKANSKAGA 
Að minnsta kosti 42 eru látnir í Serbíu, Bosníu og Króatíu eftir mestu úr-
komu sem mælst hefur frá því mælingar hófust fyrir 120 árum. Flóðin hafa 
valdið hundruðum aurskriða ásamt því að ár hafa flætt yfir bakka sína. 

Tugir þúsunda hafa einnig þurft að flýja heimili sín vegna flóða og aur-
skriða. Mest hefur eyðileggingin verið í Bosníu og Hersegóvínu. Þar er ein 
milljón íbúa án hreins drykkjarvatns og að minnsta kosti tuttugu eru látnir.

SVÍÞJÓÐ Lögreglan í Malmö í Sví-
þjóð handtók í gær tannlækni 
sem neitaði að hleypa út sjúklingi 
sínum, stúlku sem var í tannrétt-
ingu. Hún hafði gert athugasemdir 
við reikninginn og taldi tannlækn-
irinn að hún ætlaði ekki að borga.

Stúlkunni tókst að ná sambandi 
við ættingja sem gerði lögreglunni 
viðvart. Þegar tannlæknirinn neit-
aði að opna fyrir lögreglunni braut 
hún upp dyrnar og frelsaði stúlk-
una sem var miður sín eftir frelsis-
sviptinguna. - ibs

Athugasemdir við reikning:

Læst inni af 
tannlækninum

VEISTU SVARIÐ?

PIPAR\TBW
A  SÍA

141418

 www.jonogoskar.is    Sími 5524910    Laugavegi 61     Kringlan   Smáralind

Útskriftar-
stjarnan
 

Okkar hönnun og smíði

  Ógleymanleg útskriftargjöf

Úr gulli kr. 16.900
Úr silfri kr. 7.900

Aðalfundur Gigtarfélagsins
Aðalfundur Gigtarfélagsins verður haldinn í kvöld 
miðvikudaginn 21. maí, kl. 19:30 í húsakynnum félagsins  
að Ármúla 5 á 2. hæð.

Auk venjulegra aðalfundarstarfa mun Helgi Jónsson 
gigtarlæknir halda erindi er hann nefnir  
„Ný tíðindi úr erfðafræði slitgigtar”.

Allir eru velkomnir.

  Gigtarfélag Íslands



Næstu fundir

Selfossi 27. maí
Borgarnesi 3. júní
Akureyri 4. júní

FRÆÐSLUFUNDUR UM AÐGERÐIR
TIL LÆKKUNAR HÚSNÆÐISLÁNA 
OG VIÐBÓTARLÍFEYRISSPARNAÐ

Á morgun, fimmtudaginn 22. maí kl. 17.30

Á fræðslufundinum verður farið yfir aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna höfuðstóls- 
lækkunar húsnæðislána. Auk þess verða kostir viðbótarlífeyrissparnaðar kynntir.

Aðgerðirnar skiptast í þrennt:

 Niðurfærslu ríkisins á höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána

 Skattfrjálsa greiðslu viðbótarlífeyrissparnaðar inn á höfuðstól húsnæðislána

 Skattfrjálsa greiðslu viðbótarlífeyrissparnaðar upp í útborgun á íbúð

Fyrirlesari er Snædís Ögn Flosadóttir, sérfræðingur á eignastýringarsviði, og mun hún 
svara fyrirspurnum ásamt Sigurði Kristjánssyni, sérfræðingi á viðskiptabankasviði. 

Fundurinn verður haldinn í Arion banka, Borgartúni 19 og stendur yfir í rúmlega
klukkustund. Kaffiveitingar í boði.

Allir velkomnir. 

SKRÁNING Á ARIONBANKI.IS



21. maí 2014  MIÐVIKUDAGUR| FRÉTTIR | 8

ORKUMÁL Bjarni Benediktsson 
fjármálaráðherra ámálgaði sölu 
á hlut í Landsvirkjun á ársfundi 
fyrirtækisins í gær, og nefndi sér-
staklega lífeyrissjóði í því sam-
bandi sem kaupendur. Forstjóri 
Landsvirkjunar segir Ramma-
áætlun komna út af sporinu.

Bjarni, sem í upphafi fundar 
flutti ávarp, staðnæmdist í ræðu 
sinni við erfitt rekstrarumhverfi 
sem Landsvirkjun, sem og önnur 
íslensk fyrirtæki, hafa þurft að 
glíma við á undanförnum árum. 
Nefndi hann taprekstur vegna 
lækkandi álverðs og að mikil-
vægt væri til framtíðar og eftir-
sóknarvert að þjónusta enn fjöl-
breyttari starfsemi og dreifa með 
því áhættunni í rekstrinum. Í því 
samhengi sagði hann að Lands-
virkjun byggi að því að eiga rík-
issjóð sem bakhjarl, en bætti 
við: „Það er samt sem áður svo 
að það er mikilvægt að Lands-
virkjun standi til boða alþjóðlega 
samkeppnishæf kjör án ríkis-
ábyrgðar – og að lokum hljótum 
við að stefna að því að afnema 
ríkisábyrgðina. Hugsanlegt er 
að liður í að hraða því ferli væri 
að fá meðeigendur að félaginu. Í 
því sambandi mætti hugsa sér að 
Landsvirkjun gæti verið ákjós-
anleg eign fyrir lífeyrissjóði til 
lengri tíma í dreifðu eignasafni.“

Hörður Arnarsson forstjóri fór 

yfir stefnu fyrirtækisins og sagði 
að eftirspurn eftir íslenskri raf-
orku væri mikil og ætti eftir að 
aukast enn frekar. Hann nefndi 
sæstreng sem mikið hefur verið í 
umræðunni og telur hann áhuga-
verða viðbót við frekari uppbygg-
ingu orkufreks iðnaðar. Hann 
telur að sæstrengur verði örugg-
lega lagður í framtíðinni, en það 
megi aldrei gera nema tryggt sé 
að arðurinn renni til almennings 
á Íslandi.

Hörður staðnæmdist í sinni 
ræðu sérstaklega við hvernig 
ná mætti aukinni sátt um frek-
ari orkuvinnslu. Hann hnykkti á 
því að ákvarðanir um virkjanir 
væru á forræði stjórnvalda, ekki 
Landsvirkjunar. Til þessa hefðu 
stjórnvöld ágætt verkfæri til 

ákvörðunartöku sem er Ramma-
áætlun, en umræðan hafi lent út 
af sporinu á undanförnum miss-
erum og um áætlunina verði að 
vera breiðari sátt.

„Það er afar mikilvægt að 

stjórnmálaflokkar leiti leiða til að 
sameinast um þessar ákvarðanir, 
og þær verði ekki flokkspólitískar 
eins og svo oft hefur verið,“ sagði 
Hörður.

 svavar@frettabladid.is

Fjármálaráðherra stefnir á 
sölu á hlut í Landsvirkjun
Bjarni Benediktsson vill fá meðeigendur að Landsvirkjun við hlið ríkisins og nefnir lífeyrissjóðina. Forstjóri 
fyrirtækisins vill sátt um frekari orkuvinnslu með því að losa Rammaáætlun undan pólitískum átökum.

Landsvirkjun var rekin með tapi á besta rekstrarári fyrirtækisins frá upp-
hafi í fyrra, sem má rekja til lækkandi álverðs á heimsmarkaði. Skuldir 
fyrirtækisins námu um síðustu áramót rétt rúmum 2,9 milljörðum dala, 
jafnvirði tæpra 327 milljarða íslenskra króna. Lækkun skulda er forgangs-
verkefni fyrirtækisins, að sögn stjórnarformannsins, Jónasar Þórs Guð-
mundssonar.

Landsvirkjun skuldar 327 milljarða 

FORSTJÓRINN  Sagði umræðu og breiða sátt um sæstreng lykilatriði.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

  Í því 
sambandi 

mætti hugsa 
sér að Lands-
virkjun gæti 

verið ákjósan-
leg eign fyrir 

lífeyrissjóði til lengri tíma í 
dreifðu eignasafni.

Bjarni Benediktsson 
fjármálaráðherra

LÖGREGLUMÁL Maður sem 
reyndi að stela úr verslun í 
austurbæ Reykjavíkur í gær 
og komst undan afgreiðslu-
manni, sem hljóp á eftir 
honum, var á endanum hand-
samaður af lögreglumönnum 
sem sáu eltingarleikinn.
Einnig voru tveir menn sem voru 
að slást á Laugaveginum hand-
teknir á staðnum og færðir á lög-
reglustöð. Það sama gildir um 
mann undir áhrifum lyfja sem 
sparkaði í bíla á Eiðistorgi. - gar

Lögreglan leit í ýmis horn:

Skemmdarverk 
og slagsmál

HJÁLPARSTARF Utanríkisráðherra 
hefur veitt þrjár milljónir króna í 
neyðaraðstoð til Serbíu og Bosníu  
og Hersegóvínu. Er það til að 
bregðast við neyðarástandi vegna 
flóðanna þar. 

Um 40 prósent lands í Bosníu 
og Hersegóvínu er undir vatni en 
um 15 prósent í Serbíu. Tugir hafa 
farist og yfir hundrað þúsund hafa 
hrakist af heimilum sínum. - fb

Fjármunir til Balkanskaga:

Þrjár milljónir 
í neyðaraðstoð

MENNTUN Ný stefna um fjölmenn-
ingarlegt skóla- og frístundastarf 
í skólum og frístundamiðstöðv-
um borgarinnar var samþykkt í 
borgar stjórn í gær og stóðu allir 
flokkar einhuga að henni. 

Meginstoðir stefnunnar eru 
þrjár: Fjölbreyttir kennslu- og 
starfshættir, íslenska sem annað 
mál og virkt tvítyngi og foreldra-
samstarf. Leiðarljósið er að í fjöl-
menningarlegu skóla- og frístunda-
starfi nái öll börn árangri í námi 
og leik, standi vel að vígi félags-
lega og fái tækifæri til að vera stolt 
af uppruna sínum og menningu. - fb

Samþykkt í borgarstjórn:

Ný stefna um 
fjölmenningu

FERÐAÞJÓNUSTA Icelandair hefur 
þurft að aflýsa að meðaltali fimm 
flugferðum á dag vegna þess að 
flugmenn fást ekki til að vinna 
yfirvinnu. Í gær var flugferðum 
til Pétursborgar, Seattle og Van-
couver aflýst.

Eins og gefur að skilja er mikil 
gremja á meðal farþega Icelandair 
vegna þessa. „Það sem gerir þetta 
svona slæmt er að það er aldrei 
vitað með nógu miklum fyrirvara 
hvaða flug það er sem dettur út og 
þess vegna er ekki hægt að gera 

ráðstafanir af viti fyrir farþega,“ 
segir Guðjón Arngrímsson, upplýs-
ingafulltrúi Icelandair. „Það blas-
ir við að ef flugið þitt er fellt niður 
með skömmum fyrirvara eru það 
engin gleðitíðindi. Þetta er mjög 
erfitt ástand fyrir alla og geysilegt 
álag á starfsfólkið sem er að vinna 
bæði á flugvöllum og í þjónustu-
verinu hjá okkur.“

Ferðaþjónustuaðilar finna veru-
lega fyrir ástandinu og að sögn 
Helgu Árnadóttur, framkvæmda-
stjóra Samtaka ferðaþjónustunn-

ar, hefur þetta ofboðslega neikvæð 
áhrif á orðspor og ímynd ferðaþjón-
ustunnar. „Þetta er að skila sér í 
enn meiri mæli til fjölmiðla erlend-
is og í umræðuna þar,“ segir hún. 
„Það verður að tryggja öruggar 
samgöngur til og frá landinu. Það 
er grunnforsenda til að reka ferða-
þjónustu á Íslandi, sem er stærsta 
gjaldeyrisskapandi atvinnugrein 
landsins. Ábyrgð samningaaðila 
er mjög mikil og við væntum þess 
að menn nái saman sem allra fyrst 
því hver klukkustund telur .“ - fb

Icelandair hefur að meðaltali þurft að aflýsa fimm flugferðum á dag vegna aðgerða flugmanna:

Hver klukkustund telur í viðræðunum

GUÐJÓN ARNGRÍMSSON   Upplýsinga-
fulltrúi Icelandair segir ástandið mjög 
erfitt fyrir alla.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FLÓÐ  Stór landsvæði eru undir vatni á 
Balkanskaga.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP



Skeifunni 10, Reykjavík
Hafnarstræti 91-93, Akureyri
Hafnarstræti 2, Ísafirði

Sími 540 2330
husgogn@penninn.is
www.penninn.isHúsgögn

Hæðarstilling  
Dýptarstilling setu 
Bólstruð seta og netbak 
Mjóhryggsstuðningur 

Stóllinn sem allir geta setið í á sinn hátt. Stólinn er nefnilega 
hægt að stilla eins og þér þykir best, þökk sé hugviti og 
hönnun sem einkennist af innsæi. 
 

Sama hvernig þú situr þá er Esencia sveigjanlegur  
og þú situr þægilega við hvaða borð sem er. 
Fáðu þér sæti á 30 þúsund króna afslætti. 

FÁÐU ÞÉR SÆTI
Esencia stóllinn frá Kinnarps

Verð 119.900,-

Kynningarverð 89.900,-
Afsláttur 30.000,-
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Samhæfð stilling setu og baks  
sem fylgir hreyfingum notandans  
Mótstöðustilling fyrir mismunandi  
þyngd sem er sjálfvirk að hluta

Stóllinn er ýmist með eða án arma sem eru fjölstillanlegir  
Hjólin eru ýmist mjúk eða hörð 
5 ára ábyrgð
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UMHVERFISMÁL Eitt af síðustu verk-
um Alþingis fyrir sumarhlé var að 
samþykkja þingsályktunartillögu 
um að stjórnvöld tryggi gerð fisk-
vegar úr Þingvallavatni í Efra-Sog 
til að opna einstökum urriðastofni 
vatnsins leið. Samhliða verði ráð-
ist í endurbætur á fornum hrygn-
ingarstöðvum urriðans í efri hluta 
árinnar, og fyrir mynni hennar, til 
að stuðla að farsælli endurheimt 
stofnsins, fyrirskipar Alþingi.

„Þetta er auðvitað stórkostlegur 
árangur fyrir okkur sem höfum í 
tvo áratugi barist fyrir því að opna 
fyrir urriðann niður úr Þingvalla-
vatni á sín gömlu óðul í Efra-Sogi. 
Í dag rennur sem svarar einum Ell-
iðaám undir botnlokur í stíflunni. 
Það ætti að vera nóg til að koma 
aftur upp þokkalegum hrygningar-
stofni í Efra-Sogi, en þar voru áður 
mikilvægustu hrygningarstöðvarn-
ar fyrir ísaldarurriðann, sem er ein-
stakur á heimsvísu,“ segir Össur 
Skarphéðinsson, þingmaður Sam-
fylkingarinnar, sem flutti tillöguna.

Össur hefur flutt fjöldamörg 
þingmál um endurreisn urriðans, 
og skrifaði 1996 bókina Urriðadans.

„Það var eiginlega löng minn-
ingargrein um ísaldarurriðann því 
hann er beinlínis kvaddur í bókinni. 
Þá héldum við að hann væri endan-
lega að hrapa fyrir ætternisstapa. 
Landsvirkjun má hins vegar eiga 

það, að hún hefur svarað þrýstingi 
unnenda urriðans með margvísleg-
um hætti, og sleppingar um 1990 
björguðu honum líklega frá endan-
legum dauða í vatninu,“ segir Össur.

Næsta skref, að mati Össurar, er 
að þrýsta á að Landsvirkjun standi 
við fyrri yfirlýsingar, og nú sam-
þykkt Alþingis. Þá þurfi að bæta rið-
stöðvarnar með því að bera hrygn-
ingarmöl í efri hluta Efra-Sogs og 
jafnvel bæta riðstöðvar í Öxará.

„Sömuleiðis þarf að setja reglur 
sem koma í veg fyrir ofstopaveiði 
á urriða á stöng. Það þyrfti að láta 
gilda um allt vatnið sömu reglur og 
gilda núna fyrir þjóðgarðslandið. Ef 
ráðist verður í allt þetta, ásamt fisk-
vegi í Efra-Sog, þá er ísaldarurrið-
inn endanlega heimtur úr helju. 
Það stappar eiginlega kraftaverki 
næst miðað við hversu hætt hann 
var kominn upp úr 1990 þegar við 
fórum að slást fyrir honum,“ segir 
Össur. svavar@frettabladid.is

Fiskvegur skal gerður fyrir 
urriðann í Þingvallavatni
Alþingi hefur lagt fyrir ríkisstjórnina að tryggja gerð fiskvegar milli Þingvallavatns og gömlu hrygningarstöðva 
stórurriðans í Efra-Sogi. Össur Skarphéðinsson segir áfangann stórsigur í baráttunni fyrir endurreisn stofnsins.

■ Ekkert vatn rann um náttúrulegt frárennsli Þingvallavatns um áratugaskeið 
eftir að Steingrímsstöð við Efra-Sog var byggð á árunum 1958–60. Efra-Sog er 
náttúrulegt útfall Þingvallavatns til Úlfljótsvatns. 

■ Á árunum 1994–1996 var unnið að endurnýjun véla Steingrímsstöðvar. Á 
meðan á því verki stóð þurfti að veita vatni um árlokur niður farveg Efra-
Sogs. Eftir að því verki lauk var ákveðið að halda nokkru vatnsrennsli áfram í 
árfarveginum og hefur það viðhaldist síðan. 

■ Líklegt er talið að núverandi rennsli um farveginn nemi um 3–5 prósentum af 
náttúrulegu rennsli um Efra-Sog. 

■ Frá árinu 2006 hafa fundist urriðaseiði í uppeldi í Efra-Sogi. Árin 2007 til 
2010 merktu Laxfiskar ehf. 48 urriða á riðunum á Efra-Sogi sem voru á bilinu 
57 til 91 sentimetra langir og 2,3 til 9,0 kíló að þyngd. Gróft mat samhliða 
merkingum 2007–2010 sýndi að mesti fjöldi hrygningarfiska á riðunum í Efra-
Sogi þessi ár var nálægt fjórir tugir fiska árið 2008. Áður hafði lítið fundist við 
athugun 2006.

Vísir að hrygningu þegar til staðar

VIÐ ÞINGVALLAVATN  Þessum urriða var sleppt eftir langan bardaga en hann er 
gott dæmi um glæsileika tegundarinnar.  MYND/HINRIK

  Ef ráðist 
verður í allt þetta, 

ásamt fiskvegi í 
Efra-Sog, þá er 

ísaldarurriðinn 
endanlega 

heimtur úr helju. 

Össur 
Skarphéðinsson,

alþingismaður
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SKÓLAMÁL Deildarstjóri í leik-
skólanum Naustatjörn á Akur-
eyri gagnrýnir þá reglu að börn 
starfsmanna fá ekki pláss í leik-
skólanum og óskaði eftir því að 
skólanefnd bæjarins fjallaði um 
réttmæti þeirrar reglu.
„Skólanefnd gerir ekki athuga-
semdir við þá reglu sem hér 
um ræðir enda hefur verið sýnt 
fram á að hún brýtur ekki í bága 
við lög og almennar reglur um 
starfsmannamál,“ bókaði skóla-
nefndin eftir að fundað hafði 
verið með deildarstjóranum til að 
leita lausna.
 - gar

Ósáttur leikskólakennari:

Börn kennara 
fá ekki pláss

HJÁLPARSTARF
Opna Klett í Hafnarfirði
Vígsluhátíð nýs húss Björgunarsveitar 
Hafnarfjarðar var haldin um síðustu 
helgi. Húsið er að Hvaleyrarbraut 32 
í Hafnarfirði og hefur hlotið heitið 
Klettur. Auk björgunarsveitarinnar 
eru slysavarnadeildin Hraunprýði og 
unglingadeildin Björgúlfur með 
aðstöðu í húsinu. Velunnurum björg-
unarsveitarinnar var boðið í vígsluna, 
sem og öllum bæjarbúum, og var 
mætingin góð.

AKUREYRI  Skólanefnd tók ekki undir 
með deildarstjóra. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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AF ÞVÍ LÍFIÐ ER FERÐALAG

OPINN FUNDUR - ALLIR VELKOMNIR

Opinn fundur Sjóvár og Ferðamálastofu fyrir hagsmunaaðila og 
fyrirtæki í ferðaþjónustu í höfuðstöðvum Sjóvár í Kringlunni 5 
fimmtudaginn 22. maí kl. 8-10.

Ferðaþjónustufyrirtæki þurfa að huga vel að tryggingum og öryggismálum 
svo allt gangi vel við móttöku gesta með ábyrgum hætti.

Á fundinum munu Fjóla Guðjónsdóttir, forstöðumaður forvarna hjá Sjóvá, og 
Pála Þórisdóttir, forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar Sjóvár fjalla um öryggismál 
ferðaþjónustufyrirtækja og fræða um hvaða tryggingum fyrirtæki í greininni þurfa 
að huga að. Þá mun Áslaug Briem, verkefnastjóri gæðamála hjá Ferðamálastofu, 
fjalla um VAKANN sem leið til að auka forvarnir og öryggi ferðaþjónustufyrirtækja.

Skráning á sjova.is

ÖRYGGI OG TRYGGINGAR Í FERÐAÞJÓNUSTU

Skoðaðu úrvalið á Bilaland.is

NÝLEGIR OG
LÍTIÐ EKNIR
GERÐU FRÁBÆR KAUP!

VW TIGUAN TRACK & SPORT
Nýskr. 11/12, ekinn 27 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 5.390 þús.
Rnr. 281685.

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

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

HYUNDAI SANTA FE III STYLE
Nýskr. 03/14, ekinn 1 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 
Rnr. 142092

RENAULT MEGANE SPORT TOUR
Nýskr. 05/13, ekinn 34 þús km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 3.390 þús.
Rnr. 191409 

MAZDA CX-5 VISION
Nýskr. 04/13, ekinn 18 þús km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 5.190 þús.
Rnr. 281699. 

NISSAN QASHQAI 2 SE - 7 sæta
Nýskr. 04/12, ekinn 52 þús. km. 
dísil, beinskiptur. 

VERÐ kr. 4.290 þús.
Rnr. 281682. 

PEUGEOT 206 ACTIVE
Nýskr. 12/11, ekinn 31 þús. km.
dísil, beinskiptur. 

VERÐ kr. 1.940 þús.
Rnr. 281481. 

SUZUKI SPLASH GLS
Nýskr. 01/12, ekinn 70 þús. km.
bensín, beinskiptur. 

VERÐ kr. 1.550 þús.
Rnr. 281688. 

Frábært verð

7.790 þús.

Ekinn aðeins
1 þús. km.

Ekinn aðeins
27 þús. km.

TÖKUM NOTAÐAN 
UPPÍ NOTAÐAN! 

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

ALLT AÐ 80% LÁNAMÖGULEIKAR

DÓMSMÁL „Ég horfi ekki á að það 
sé hægt að tapa þessu, ég stend 
sannleikans megin og segi satt og 
rétt frá,“ segir Gunnar Þorsteins-
son, fyrrverandi forstöðumaður 
Krossins. 

Aðalmeðferð fór fram í gær 
í meiðyrðamáli Gunnars gegn 
vefritinu Pressunni og nokkr-
um konum sem bera hann þung-
um sökum um kynferðisofbeldi. 
Gunnar segir um ófrægingarher-
ferð gegn sér sé að ræða.

„Ég fann mig knúinn til að kalla 
þessar konur fyrir dóm vegna 
linnulauss eineltis og ofsókna og 
ósanninda. Ég knúði þetta í dags-
ljósið. Ég vil fá þetta upp á yfir-
borðið og geta barist við þetta.“

Gunnar segir um „safnaðarpóli-
tík“ að ræða. Jafnframt hafi eig-
inkona hans, Jónína Benedikts-
dóttir, gefið út bók árið 2010 sem 
hafi strokið eigendum Pressunn-
ar öfugt. „Þeir sem þar urðu fyrir 
skurðum ráða þessum miðli sem 
stóð harðast í þeirri orrahríð að 
vega að okkur,“ segir Gunnar.

Sjö konur báru vitni fyrir Hér-

aðsdómi Reykjavíkur í gær. Valdís 
Rán Samúelsdóttir sagði að and-
legt og líkamlegt ofbeldi Gunnars 
hafi leitt hana í súludans, lauslæti 
og eiturlyfjaneyslu. 

Valdís sagði Gunnar hafa beitt 
hana ofbeldi er hún var fimmtán 
ára. Hann hafi strokið yfir brjóst 
hennar og farið með hönd ofan 
í buxur hennar. Í kjölfarið hafi 
hún verið kölluð hóra og niður-
lægð vegna útlits síns í Krossin-

um. Fimm árum síðar, þegar Val-
dís var tvítug, á Gunnar svo að 
hafa sagt að hún væri svo falleg 
að henni yrði nauðgað ef hún færi 
til Suður-Ameríku sem trúboði.

Ólöf Dóra Bartels Jónsdóttir 
sagði Gunnar hafa strokið brjóst 
hennar og farið með fingur upp í 
kynfæri hennar. Þá hafi hún verið 
óspjölluð. 

Málið heldur áfram í dag.
  snaeros@frettabladid.is

Gunnar í Krossinum 
segir konurnar ljúga
Sjö konur báru vitni fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í gær um að Gunnar hefði á 
einn eða annan hátt beitt þær kynferðislegu ofbeldi. Um er að ræða meiðyrðamál 
sem Gunnar höfðaði sjálfur. Hann segist trúa því að sannleikurinn komi í ljós. 

GUNNAR FYRIR DÓMI  Aðalmeðferð í málinu stóð yfir í allan gærdag en fleiri vitni 
verða leidd fyrir dóminn í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Í ár gegnir Ísland formennsku í Norrænu 
ráðherranefndinni. Formennskuáætlun 
Íslands ber yfirskriftina „Gróska og lífs-
kraftur“ og eru þessi hugtök grunngildin 
í stærstu formennskuverkefnum okkar.

Norræna lífhagkerfið er eitt þess-
ara verkefna en það gengur út á að leita 
leiða til að nýta betur lífrænar auðlindir 
okkar og þannig draga úr sóun þeirra 
hráefna sem þær gefa af sér. Lífrænar 
auðlindir eru einfaldlega allar lifandi 
auðlindir sem gefa af sér hráefni á borð 
við fiskafla, beitilönd, landbúnaðaraf-
urðir og skóga sem nýtt eru til verð-
mætasköpunar. 

Tryggja þarf heilbrigði vistkerfanna 
til að þau geti staðið af sér það álag sem 
fylgir athöfnum jarðarbúa og náttúru-
hamförum af ýmsu tagi. Eitt þeirra verk-
efna sem ráðist hefur verið í undir yfir-
skrift Norræna lífhagkerfisins kallast 
„Vistheimt gegn náttúruvá“ (ERMOND) 
en það er leitt af Landgræðslu ríkis-
ins og Veðurstofunni. Markmið þess er 
að greina á hvern hátt sé hægt að auka 
þanþol vistkerfa gegn náttúruvá. Þátt-
takendur í verkefninu eru stofnanir frá 
öllum Norðurlöndunum sem sinna nátt-
úruvá og endurheimt vistkerfa.

Þetta verkefni er afar mikilvægt, ekki 
síst í ljósi þess að árlega hafa náttúru-

hamfarir áhrif á líf og lífsafkomu um 
200 milljóna jarðarbúa, tugþúsundir far-
ast og eignatjón er gríðarlegt. Manntjón 
er mest í fátækari ríkjum heims, en í 
vestrænum ríkjum er tjón einnig tilfinn-
anlegt, svo sem vegna snjóflóða, storma, 
eldgosa og vatnsflóða. 

Vaxandi áhugi er á að nýta betur getu 
vistkerfa til að draga úr náttúruvá. Vitað 
er að votlendi og óshólmasvæði draga 
mjög úr flóðahættu og skóglendi binda 
eldfjallaösku og hindra þannig að hún 
valdi spjöllum. 

Skynsamleg nýting og uppbygging á 
lífauðlindum getur þannig stuðlað að því 
að draga úr náttúruvá, ef hún er skipu-
lögð með það í huga. Verkefninu „Vist-
heimt gegn náttúruvá“ er ætlað að stuðla 
að því að nýta þau tækifæri sem búa í 
norrænum vistkerfum til að draga úr 
náttúruvá. 

Á Norðurlöndum er að finna mikið 
hugvit og skapandi hugsun og með nor-
rænu samstarfi hafa Norðurlöndin sýnt 
svo ekki verður um villst að þau hafa 
allar forsendur til að vera í fararbroddi 
á mörgum sviðum. Markmiðið með for-
mennskuáætlun Íslands og þeim verkefn-
um sem unnið er að innan ramma hennar 
er að styrkja stöðu Norðurlandanna enn 
frekar á þessu sviði. 

Vistheimt gegn náttúruvá
UMHVERFI

Sigurður Ingi 
Jóhannsson
umhverfi s- og 
auðlindaráðherra

E
itt af umræðuefnunum á ársfundi Landsvirkjunar í 
gær var nýting vindorku. Fyrirtækið hefur undanfarin 
þrjú ár gert tilraunir með vindmyllur á svokölluðu Hafi 
við Búrfell. Eins og Fréttablaðið sagði frá í gær bendir 
reynslan af þeim tilraunum til að aðstæður á Íslandi séu 

óvenjulega hagstæðar til að framleiða raforku með vindmyllum.
Á svæðinu mætti setja upp 70 stórar vindmyllur, sem gætu 

skilað allt að 200 megavatta raforkuframleiðslu. Það er ekkert 
smáræði; síðasta vatnsaflsvirkjunin sem Landsvirkjun tók í 
notkun, Búðarhálsvirkjun, er 95 MW. Risinn Kárahnjúkavirkj-
un er 650 MW.

Vindurinn getur með öðrum orðum orðið orkugjafi sem 
máli skiptir hér á landi í framtíðinni. Virkjun vindorkunnar er 

einhver umhverfisvænsta leið 
til orkuvinnslu sem völ er á; 
umhverfisrask er lítið og losun 
gróðurhúsalofttegunda vegna 
efnisflutninga bara lítið brot 
af því sem er til dæmis vegna 
vatnsaflsvirkjana. Vegna þess 
að nýting á vindmyllunum er 

betri þegar lítið vatn er í uppistöðulónum Landsvirkjunar er 
hægt að nota vindorkuna til að jafna framboð á raforku, sem er 
ótvíræður kostur.

Skoðanakönnun sem var gerð í fyrra sýnir að um 80 prósent 
landsmanna eru hlynnt nýtingu vindorkunnar, en aðeins um 
sjö prósent andvíg því að reisa vindmyllur. Það rennir stoðum 
undir þá skoðun að með því að nýta vindorkuna megi skapa 
aukna sátt um orkuöflun í landinu.

Óli Grétar Blöndal Sveinsson, framkvæmdastjóri þróunar-
sviðs Landsvirkjunar, sagði í Fréttablaðinu í gær að kostnaður 
við vindmyllur færi nú lækkandi og ef þær yrðu samkeppnis-
færar við stærri virkjanir, myndi það breyta forgangsröðun 
Landsvirkjunar og vindorkan fara fram fyrir aðra virkjunar-
kosti. Nú þegar sé vindorkan samkeppnisfær við smærri vatns-
aflsvirkjanir, miðað við niðurstöður tilraunarinnar á Hafinu.

Guðmundur Hörður Guðmundsson, formaður Landverndar, 
sagði í fréttum okkar á Bylgjunni í gær, að vinna þyrfti mat 
á umhverfisáhrifum vegna framkvæmdanna og reisa vind-
myllugarðana í góðri samvinnu við alla hagsmunaaðila. Stóri 
kosturinn væri hins vegar að bæta mætti nýtingu vatnsafls-
virkjananna og draga þannig úr þrýstingi á að reistar verði 
nýjar vatnsafls- eða jarðvarmavirkjanir.

Þótt viðhorfið til virkjunar vindorku sé jákvætt hér, eru 
vindmyllurnar ekki óumdeildar í nágrannalöndunum. Þær 
þykja valda sjónmengun, kvartað hefur verið undan hvininum 
frá þeim (reyndar í þéttbýlli löndum en Íslandi) og sums staðar 
hafa þær valdið fugladauða. Það er ekki ósennilegt að þegar 
vindmyllunum fjölgar, aukist deilur um þær. Það getur verið 
ágætt að rifja upp að þegar deilurnar um Kárahnjúkavirkjun 
stóðu sem hæst sáu margir jarðvarmavirkjanir sem leið til að 
skapa sátt í orkunýtingarmálum, en síðan hefur komið á daginn 
að umhverfisáhrif þeirra eru umtalsverð og þær eru ekki síður 
umdeildar en vatnsaflsvirkjanirnar.

Það breytir ekki því að virkjun vindorkunnar er góð viðbót í 
orkubúskap landsmanna. Því fleiri kosti sem við eigum á orku-
öflun, þeim mun líklegra er að hún fari fram í sæmilegri sátt. 

Góð reynsla Landsvirkjunar af vindmyllutilraunum:

Virkjum vindinn

Rétturinn til að fljúga
Margir hafa velt því fyrir sér hvers 
vegna Icelandair ræður ekki erlenda 
flugmenn í stað þess að fella niður 
flug. Að sögn Hafsteins Pálssonar, for-
manns Félags íslenskra atvinnuflug-
manna, hafa flugmenn FÍA forgang 
á allri vinnu fyrir Icelandair Group. 
Hann sagði á mbl.is að ef félagið 
ætlaði að ráða erlenda flugmenn 
yrði það stoppað vegna þess að 
það væri brot á kjarasamningi. 
Það hefur oft verið gagnrýnt hér 
á landi að launamenn hafi lítil 
réttindi á vinnumarkaði 
sem má  til sanns vegar 
færa. Flugmönnum 
hefur greinilega 
tekist betur en mörgum 
öðrum hópum að 
tryggja réttindi sín. 

Þöglir þingmenn
Nú hefur komið í ljós að Fram-
sóknarmenn eru þögulli en aðrir 
þingmenn. Þegar var skoðað hverjir 
töluðu minnst á 143. löggjafarþinginu 
kom í ljós að fjórir þingmenn Fram-
sóknarflokksins töluðu minnst og 
héldu fæstar ræðurnar. Orðfæsti 
þingmaðurinn var Jóhanna María 

Sigmundsdóttir. Í fimmta sæti 
var þingmaður frá Sjálf-
stæðisflokknum en í sjötta 
og sjöunda sæti voru líka 

framsóknarmenn. Forsætis-
ráðherrann talaði raunar ekki 

mjög lengi eða í tæpar sex 
klukkustundir. Svo geta 
menn velt því fyrir sér 
hvers vegna framsókn-
armenn tala minna en 
aðrir þingmenn. 

Ekki hálfdrættingur 
Bjarni Benediktsson var eini stjórnar-
þingmaðurinn sem komst á topp tíu 
yfir þá sem töluðu lengst og mest 
á Alþingi í vetur. Stjórnarandstaðan 
heldur yfirleitt mun fleiri ræður og 
talar meira  en stjórnarþingmenn, 
enda á hún að veita stjórnvöldum á 
hverjum tíma aðhald. Það vekur athygli 
að Björt framtíð er frekar spör á orðin 
á þingi. Guðmundur Steingrímsson, 
formaður Bf, var til að mynda ekki 
hálfdrættingur á við Steingrím J. 

Sigfússon, VG, sem talaði í 27 
klukkutíma, en Guðmundur 

í ellefu klukkutíma. Björt 
framtíð hefur sagt að hún 
vilji betri umræðumenn-
ingu á þingi, kannski er 
þetta liður í því.
  johanna@frettabladid.is
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PRÓFAÐU RAFBÍL
Hringdu í 490 9000 
eða skráðu þig á even.is
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Ungt fólk á Norðurlöndum nýtir 
sér óspart sameiginlegan norræn-
an vinnumarkað, hvort sem er 
til náms eða vinnu. Samt mælist 
atvinnuleysi ungs fólks á Norður-
löndum 18% og þar af 15% lang-
tímaatvinnulausir. Atvinnuleysi 
ungs fólks er ein stærsta áskorun 
sameiginlegs vinnumarkaðar á 
Norðurlöndum.

Atvinnuleysi ungs fólks fylgja 
alvarleg samfélagsleg og félagsleg 
vandamál því ungt fólk kemst ekki 
inn á vinnumarkaðinn sem hindrar 
síðan þátttöku þess í samfélaginu. 
Þetta vandamál hefur einnig áhrif 
á það land þar sem atvinnuleysi 
ungs fólks er hvað minnst á Norð-
urlöndum – Ísland. Örugg atvinna 
er ein forsenda þess að geta stofn-
að heimili og fjölskyldu. Það er 
því gífurlega mikilvægt að takast 
á við vandamálið.

Norrænir vinnumálaráðherrar 
munu hittast á ný í dag, að þessu 
sinni í Reykjavík. Ráðherrarnir 
verða að nýta tækifærið til að ræða 
sameiginlegar aðgerðir sem unnt er 
að grípa til innan ramma norræns 
samstarfs til að sporna við atvinnu-
leysi ungs fólks. NFS og FNF hvetja 
þessa aðila til að láta greina áhrif 
þeirra úrræða sem gripið hefur 
verið til á Norðurlöndum til að auka 
atvinnutækifæri ungs fólks. Slík 
úttekt ætti að bæta skilning á áhrif-
um úrræða sem þegar hafa verið 
ákveðin og mynda betri grundvöll 
fyrir pólitískar ákvarðanir í fram-

tíðinni. Sá hópur sem hvað verst 
hefur orðið úti er ungt fólk sem 
hvorki stundar vinnu, er í námi né 
starfsþjálfun. Það verður því að ná 
til ungs fólks sem hættir í fram-
haldsskóla, þar þurfa að koma til 
samræmdar aðgerðir skóla, félags-
þjónustu og viðkomandi stjórn-
valda. Aðilar vinnumarkaðarins 
þurfa einnig að taka þátt í því að 
skapa möguleika á starfsþjálfun. 
Starfsþjálfunaráætlanir fyrir lær-
linga, þar sem menntun er tengd 
starfsþjálfun á vinnustað í umsjá 
aðila vinnumarkaðarins, eru mikil-
væg tæki til að koma ungu atvinnu-
lausu fólki inn á vinnumarkaðinn. 
Einnig er nauðsynlegt að tryggja 
lærlingum rétt til starfsþjálfunar 
svo þeir geti lokið námi og komið 
undir sig fótum á vinnumarkaði.

Þurfum aðgerðir strax
Við köllum eftir því að unnið sé 

markvisst að því að afnema og 
koma í veg fyrir stjórnsýslu-
hindranir milli Norðurlanda, t.d. 
með því að skapa tækifæri til 
starfsþjálfunar í öðru norrænu 
landi. Útvíkka þarf áætlanir sem 
nú þegar eru til, eins og Nordjobb 
og Nordplus. Til þess að norrænt 
samstarf geti uppfyllt hlutverk 
sitt er þörf á virku þríhliða sam-
starfi á norrænum vettvangi og 
kalla þarf eftir þátttöku aðila 
vinnumarkaðarins í umræðu um 
atvinnuleysi ungs fólks. 

Við þurfum aðgerðir strax og 
ráðherrarnir verða að nýta fund 
sinn nú til góðra verka. Því miður 
eru allt of sjaldan teknar mikil-
vægar ákvarðanir á ráðherra-
fundum á vegum Norrænu ráð-
herranefndarinnar og þess eru 
dæmi að haldnir hafi verið „ráð-
herrafundir“ þar sem færri en 
þrír ráðherrar hafa verið til stað-
ar, þótt það fari í bága við regl-
ur ráðherranefndarinnar. Nor-
rænt samstarf getur gert betur 
og íbúar Norðurlanda eiga betra 
skilið. 

Krafa okkar er að í samstarfi 
Norðurlandanna verði atvinnu-
málin svið þar sem raunveruleg 
norræn samvinna á sér stað í sam-
starfi við aðila vinnumarkaðarins 
svo hægt sé að vinna að virkum 
umbótum sem máli skipta. Við 
verðum að hefja þetta starf með 
baráttu gegn atvinnuleysi ungs 
fólks alls staðar á Norðurlöndum.

Alvarlegt atvinnuleysi ungs 
fólks á Norðurlöndum

Besti flokkurinn vann 
stórsigur í Reykjavíkur-
borg í sveitarstjórnar-
kosningunum 2010. Sigur 
Besta flokksins var meðal 
annars afleiðing óhóflegra 
flokkadrátta og eiginhags-
munapots í valdabrölti 
sem var í senn dapur-
legt og fyndið á að horfa. 
Orsakanna var að leita í 
lægð í íslenskum stjórn-
málum sem enn sér ekki 
fyrir endann á. Krafa kjós-
endanna um uppstokkun í 
íslenskum stjórnmálum var aug-

ljós í sigri Jóns Gnarr og 
Besta flokksins.

Krafa kjósenda um upp-
stokkun í stjórnmálum 
á Íslandi er enn augljós. 
Flokkarnir eru í tilvistar-
kreppu og Björt framtíð 
virðist vera í sókn. Á Ísa-
firði fékk Björt framtíð 
18% í skoðanakönnun án 
þess að vera búin að koma 
saman lista. Ef það er ekki 
ákall um uppstokkun þá 
veit ég ekki hvað.

Besti flokkurinn í Ísa-
fjarðarbæ er Í-listinn, listi íbú-

anna. Hann er uppstokkaður, nýr 
listi. Hann sækir stefnu sína til 
íbúanna í sveitarfélaginu og ekk-
ert annað. Í-listinn er ekki bundinn 
af ályktunum landsfunda stjórn-
málaflokka. Í-listinn er svar við 
kalli tímans um virkt íbúalýð-
ræði. Í-listinn kallar eftir skoðun-
um allra, ákveðnir klúbbar hafa 
þar ekki forgang. Í-listinn er besti 
flokkurinn á Ísafirði.

Ef ég verð bæjarstjóri í Ísafjarð-
arbæ þá ætla ég að verða besti 
bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ. 
Fyrir íbúana og fyrir Í-listann, 
lista íbúanna.

Hvers vegna besti fl okkurinn?
STJÓRNMÁL

Gísli H.
Halldórsson
bæjarstjóra efni 
Í-listans, lista 
íbúanna

ATVINNA

Magnus Gissler
framkvæmdastjóri 
NFS, Norræna verka-
lýðssambandsins

Kristín
Ólafsdóttir
framkvæmdastjóri 
FNF, Sambands 
norrænu félaganna

Diplómanám og skýjaforritun

Til að mæta mikilli eftirspurn eftir forriturum sem 
hafa kunnáttu í fram- og bakendaforritun fyrir 
skýjalausnir höfum við þróað nýja námsbraut 
sem byrjar í haust. 

Námið býr nemendur undir alþjóðleg próf. 

Hægt er að taka námsbrautina með vinnu þar 
sem um kvöld- og helgarnám er að ræða.

Helstu námsgreinar

Fyrri önn:

Kynning á forritun  - 36 stundir
Viðmótshönnun - 12 stundir
Gagnagrunnsfræði - 36 stundir
Forritun með C# - 66 stundir
Gluggaforritun / APP-forritun - 60 stundir
Gagnagrunnsforritun - 36 stundir
Lokaverkefni - 36 stundir 
Seinni önn:

Bakendaforritun skýjalausna - 44 stundir
Framendaforritun skýjalausna - 60 stundir
Lokaverkefni - 20 stundir

Lengd námskeiðs:

2 annir - 406 kennslustundir - kennt þrisvar í viku

Verð: 

599.000 kr. (allt innif.) - hægt er að dreifa greiðslum

Næsta námskeið:

Kvöldnámskeið hefst 1. sept. og lýkur 28. maí 2015

FORRITUNAR-
BRAUT NTV



Leiðir til að 
lækka íbúðalán 
og spara fyrir 
íbúðakaupum
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Landsbankinn býður nú leiðir sem hvetja til eignauppbyggingar 

og betri skuldastöðu samhliða úrræðum stjórnvalda, sem gefa fólki 

kost á að nýta viðbótarlífeyrissparnað til að spara fyrir húsnæði og 

lækka íbúðalán. Ávinningurinn af traustri �árhagsstöðu er gagn-

kvæmur og ótvíræður; fyrir viðskiptavini og samfélagið allt.



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Sparaðu fyrir íbúð með viðbótarlífeyrissparnaði og reglubundnum sparnaði

Með séreignarsparnaðarúrræðinu 
nýturðu mótframlags frá vinnu-
veitanda og greiðir engan skatt.

Útborgun er mikilvægur grunnur 
að húsnæðiseign. Landsbankinn 
lánar svo allt að 85% af kaupverði.

Ef þú greiðir líka í reglubundinn 
sparnað færistu nær markinu og 
færð góð kjör. 

Margfaldaðu framlagið þitt Brúaðu bilið Lykill að þinni fasteign

Úrræði stjórnvalda gilda í þrjú ár frá og með 1. júlí nk. Til að tryggja að þau 
nýtist að fullu þar�u að sækja um viðbótarlífeyrissparnað fyrir þann tíma. 

Kynntu þér málið á landsbankinn.is eða fáðu trausta ráðgjöf í næsta útibúi.
Sæktu um fyrir 1. júlí. 

Lækkaðu íbúðalánið með viðbótarlífeyrissparnaði og reglulegum greiðslum

Með séreignarsparnaðarúrræðinu
nýturðu mótframlags frá vinnu-
veitanda og greiðir engan skatt.

Þannig eignast þú meira, greiðir 
lánin niður hraðar og lækkar 
greiðslubyrði, vaxta greiðslur og 
verðbætur til frambúðar.

Ef þú nýtir lækkandi greiðslu byrði 
til að greiða meira inn á íbúðalánið 
myndarðu margföldunaráhrif og 
lækkar lánið enn hraðar.

Margfaldaðu framlagið þitt Lækkaðu lánin meira Betri staða til framtíðar

85%
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MERKISATBURÐIR
1927 Charles Lindbergh lendir flugvél sinni á Le Bourget-flugvelli við 
París og varð þar með fyrstur til að fljúga einn yfir Atlantshaf.
1929 Fyrsta kvennastúka á Íslandi 
innan Oddfellowreglunnar er stofnuð.
1979 Bifreiðaeigendur mótmæla og 
þeyta flautur í tvær mínútur vegna 
mikilla verðhækkana á bensíni.
1981 François Mitterrand verður for-
seti Frakklands.
1982 Bretar ganga á land á Falklands-
eyjum.
1983 Safn Ásmundar Sveinsson-
ar myndhöggvara, Ásmundarsafn, er 
formlega opnað við Sigtún í Reykjavík.
1991 Rajiv Gandhi, fyrrverandi forsæt-
isráðherra Indlands, bíður bana í sjálfs-
morðsárás.
1997 Björn Ólafsson, Einar Stefánsson og Hallgrímur Magnússon 
stíga á tind Everestfjalls, fyrstir Íslendinga.
2011 Eldgos í Grímsvötnum hefst um klukkan sjö að kvöldi.

Ástkær eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, afi og sonur,

ÁSVALDUR ELÍSSON
frá Eskifirði,

síðast til heimilis í Keflavík, 

andaðist miðvikudaginn 14. maí.  
Útför hans verður gerð frá Fossvogskapellu 
föstudaginn 23. maí kl. 13.00.

 Anna Ragna Benjamínsdóttir
Sigurður Logi Ásvaldsson Viktoria Kronborg
Erna Nielsen Gestur Sigurjónsson
Elís Guðmundur Ásvaldsson
Erna Nielsen
og barnabörn.

ÓLAFUR ÁSGEIRSSON
fv. þjóðskjalavörður og skátahöfðingi,

sem lést sunnudaginn 11. maí, verður 
jarðsunginn frá Hallgrímskirkju föstudaginn 
23. maí kl. 15.00. Þeim sem vilja 
minnast hans er bent á Minningarsjóð 
Ólafs Ásgeirssonar til uppbyggingar á 
Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni, kt.: 420278-0209,  
reikn.: 0513-14-290940.

Vilhelmína E. Johnsen
Dagmar Ýr Ólafsdóttir Guðmundur Viðar Hreinsson
Ásgeir Ólafsdóttir        Helga Auður Gísladóttir
Elínborg Ingunn Ólafsóttir   Stefán Ingi Valdimarsson
og barnabörn.

Ástkær móðir mín, 

MAGNHILDUR UNNUR  
ELÍASDÓTTIR LYNGDAL

lést á Hrafnistu í Reykjavík 10. maí.  
Útför verður frá Fossvogskapellu 
fimmtudaginn 22. maí kl. 13.00.  
Jarðsett verður í Gufuneskirkjugarði.  
Kærar þakkir til starfsfólks Hrafnistu fyrir 
hjúkrun, samúð og vinarhug. 

Sr. Hörður Þ. Ásbjörnsson

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

GUÐLEIF KRISTJÁNSDÓTTIR
Staðarhvammi 7, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu miðvikudaginn 14. maí. 
Útför hennar fer fram frá Víðistaðakirkju í 
Hafnarfirði, þriðjudaginn 27. maí kl. 15.00.

 Helgi Hermann Eiríksson
Halldóra Kristín Helgadóttir  Samúel Guðmundsson
Eiríkur Þór Helgason  Cecilia Nfono Mba
Ívar Helgason                   
 barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

ELÍNGUNNUR BIRGISDÓTTIR  
(ELLÝ)

Vestursíðu 12 A, Akureyri,

lést á Fjórðungssjúkrahúsi Akureyrar 
föstudaginn 16. maí. Útför hennar fer fram 
frá Glerárkirkju mánudaginn 26. maí kl. 13.30. Blóm og kransar 
vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar er 
bent á styrktarsjóð Krabbameinsfélags íslands.

 
Gunnar Þór Jónsson
Anna Kristín Jónsdóttir
Sólrún Helga Jónsdóttir
Margrét Hjördís Jónsdóttir  Richefeu Olivier
Geirdís Hanna Kristjánsdóttir
Sylvía Sædís Kristjánsdóttir  Sigurður I. Steindórsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð  
og hlýhug við andlát og útför  

ástkærs eiginmanns míns, föður okkar, 
tengdaföður, afa og langafa,

JÓNS KR. BJARNASONAR
Sléttuvegi 21, Reykjavík.

Hann lést á Landspítalanum þann 8. maí sl. 
Útförin fór fram í kyrrþey 16. maí sl. að ósk hins látna.

Guðríður Pálsdóttir
Eiríkur Jónsson            Halldóra Ingibergsdóttir
Ingunn Jónsdóttir    Snorri Páll Kjaran
Kristján Örn Jónsson Ragnheiður Sveinsdóttir
Bjarni Jón Jónsson   Hafdís Hilmarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

KERSTIN TRYGGVASON
áður til heimilis að Nökkvavogi 26,  

Reykjavík,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Droplaugar- 
stöðum laugardaginn 17. maí. Útför fer fram 
frá Langholtskirkju mánudaginn 26. maí kl. 13.00.

Þorsteinn Tómasson Sophie Kofoed-Hansen
Haraldur Tómasson Inga Guðmundsdóttir
María Tómasdóttir Hafsteinn Gunnarsson
Tumi Tómasson Allyson Macdonald
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar kæri stjúpfaðir og bróðir,

SÆÞÓR ÞORLÁKSSON 
frá Vík í Grindavík, 

síðast til heimilis að Skipastíg 2, Grindavík,

sem lést 17. maí í Víðihlíð, verður jarðsunginn frá 
Grindavíkurkirkju föstudaginn 23. maí kl. 14.00.

Stjúpbörn og systkini.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

GUÐJÓN HERMANN HANNESSON
Mýrum 11 (áður Valhöll),

Patreksfirði,

lést á Heilbrigðisstofnun Patreksfjarðar 11. 
maí. Útförin fer fram frá Patreksfjarðarkirkju 
laugardaginn 24. maí kl. 14.00.

Guðrún Guðjónsdóttir Bergmann
Guðni Guðjónsson  Hrafnhildur Steingrímsdóttir
Hermann Guðjónsson  Guðný Ólafsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

GRANTAS GRIGORIANAS
Fljótsmörk 6, Hveragerði,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans 
þann 15. maí sl. Útför hans fer fram frá 
Kotstrandarkirkju föstudaginn 23. maí  
og hefst athöfnin kl. 15.00.

Fyrir hönd fjölskyldunnar, 
Elena Latanauskiene

Elskuleg dóttir mín,

HILDUR ÓSKARSDÓTTIR 
Einarsnesi 62A, 

 lést á heimili sínu 19. maí.

Fyrir hönd aðstandenda,

Gunnlaug Emilsdóttir

Hjartans þakkir til allra þeirra  
sem sýndu okkur hlýhug og samúð 
við andlát og útför móður minnar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu, 

GYÐRÍÐAR RÓSU JÓHANNSDÓTTUR  
(GYÐU) 

Suðurmýri 2, Seltjarnarnesi.

Jóhanna Lúðvíksdóttir    Víðir Kalmar Arnórsson 
Lúðvík Kalmar Víðisson    Lára Ósk Víðisdóttir 
Heiðbjört E. Sveinbjörnsdóttir

Ástkær eiginmaður minn  
og fósturfaðir okkar,

HERMANN ÞORSTEINSSON
Espigerði 2 (Þórsgötu 9),

verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju 
fimmtudaginn 22. maí kl. 15.00.

Konurnar hans þrjár:
Helga Rakel, Steinunn Sara og María.

Okkar ástkæri

GÍSLI JÓN HELGASON
Hátúni 4, Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild LSH v/Hringbraut 
mánudaginn 19. maí. Útför verður auglýst 
síðar.

F.h. fjölskyldu og vina,
Jónína Böðvarsdóttir
Sigurður Ellert Sigurðsson

Systir mín,

LAURA LOUISE BIERING
Sléttuvegi 15, Reykjavík,

er látin. Jarðarförin auglýst síðar.

F.h. fjölskyldunnar,

Henrik P. Biering

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

JÓHANN F. BALDURS
lést á hjúkrunarheimilinu Boðaþingi 
þann 19. maí sl. Útför hans fer fram frá 
Kópavogskirkju þriðjudaginn 27. maí  
kl. 15.00.

Ása Þ. Baldurs
Þorvaldur Baldurs
Jón Arnar Baldurs   Jóhanna Pálsdóttir
Ásgeir Baldurs      Björg Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



www.visir.is Sími: 512 5000 | Miðvikudagur 21. maí 2014 | 33. tölublað | 10. árgangur

Fríverslun komið á 1. júlí
Samningur Íslands og Kína um fríverslun sem 
undirritaður var fyrir um einu ári tekur gildi 
1. júlí næstkomandi. Samtök verslunar og þjón-
ustu (SVÞ) segja í fréttapósti sínum komna stað-
festingu á þessu frá stjórnvöldum. Samtökin hafa 
verið mjög fylgjandi gerð samningsins og telja að í 
honum felist veruleg tækifæri fyrir íslenska versl-
un. „Með gildistöku samningsins falla niður tollar 
af öllum algengum iðnaðarvörum sem fluttar eru 
til landsins frá Kína,“ segir í umfjöllun SVÞ. Hag-
ræðið felist hins vegar fyrst og fremst í beinum 
innflutningi. Það þýði að varningurinn megi ekki 
áður hafa verið tollafgreiddur inn í eitthvert aðild-
arríkja Evrópusambandsins.  - óká

STAFRÆN 

PRENTUN!

Auglýsa gosdrykk á tunglinu
Japanski orkudrykkjaframleiðandinn Otsuka 
Pharmaceutical verður fyrsta fyrirtækið til að 
auglýsa vöru sína á tunglinu.

Fyrirtækið framleiðir drykkinn Pocari Sweat 
og stefnir nú að því að skjóta dós af drykknum til 
tunglsins á næsta ári. Drykkurinn verður send-
ur út í geiminn í duftformi og í sérstakri títaníum-
dós sem á að þola lendinguna á yfirborði tunglsins. 
Dósin er einnig hönnuð til þess að þola miklar hita-
breytingar á leiðinni og mikla rafsegulgeislun frá 
sólinni. 

Áætlað er að hið 384 þúsund kílómetra ferða-
lag taki fjóra daga. Þegar dósin verður komin á 
áfangastað verður henni komið fyrir í gígnum 
Lacus Mortis, eða „Vatni dauðans“.  - sój

Verðmætið minnkaði um 36%
Aflaverðmæti íslenskra skipa var 35,8 prósentum 
lægra í febrúar miðað við sama mánuð 2013. Sam-
kvæmt nýjum tölum Hagstofu Íslands hefur mikill 
samdráttur í veiðum á loðnu þar mest að segja en 
þær skiluðu einungis 1,8 milljörðum króna saman-
borið við 6,9 milljarða í febrúar 2013.

Verðmæti uppsjávarafla dróst saman um 72,7 
prósent og botnfiskafla um 8,2 prósent. Útgerðar-
menn sem veiddu flatfisk sáu samdrátt upp á 19 
prósent og verðmæti skel- og krabbadýraaflans 
dróst saman um rúm 74 prósent.   

Frá tímabilinu mars 2013 til febrúar 2014 dróst 
aflaverðmæti íslenska flotans saman um 11,2 pró-
sent.  - hg 

➜ SVÞ fara fram á toll-
frjálsan og óheftan inn-
fl utning nautakjöts í ljósi 
viðvarandi skorts sem 
framleiðendur geti ekki 
brugðist við.

➜ Lögmaður SVÞ segist 
hafa fengið ádrátt um að 
erindi samtakanna yrði 
synjað hjá samráðsnefnd 
um inn- og útfl utning 
landbúnaðarvara.

➜ Þrjú matvælafyrirtæki 
telja tollameðferð stjórn-
valda vegna innfl utnings 
landbúnaðarvara ólög-
mæta og krefjast bóta 
fyrir dómi.

SÍÐA 6

KOSTNAÐUR ÓLÍÐANDI 
AF ÚRELTU LANDBÚNAÐARKERFI
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Dagatal viðskiptalífsins

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

dagatal viðskiptalífsinsdagatal viðskiptalífsins

Miðvikudagur 21. maí
➜ Vaxtaákvörðun og útgáfa 

 Peningamála
➜ Upplýsingar um leiguverð 

íbúðarhúsnæðis
➜ Vinnumarkaður í apríl 2014

Fimmtudagur 22. maí
➜ Vísitala lífeyrisskuldbindinga í 

apríl 2014
➜ Vísitala kaupmáttar launa í apríl 

2014
➜ Mánaðarleg launavísitala í apríl 

2014
➜ Greiðslujöfnunarvísitala í júní 

2014

Föstudagur 23. maí
➜ Bankatöflur

Þriðjudagur 27. maí
➜ Viðskipti með atvinnuhúsnæði í 

apríl

Miðvikudagur 28. maí
➜ Fjöldi útgefinna vegabréfa
➜ Vísitala neysluverðs í maí 2014
➜ Nýskráningar og gjaldþrot í apríl 

2014

Föstudagur 30. maí
➜ Vísitala framleiðsluverðs í apríl 

2014
➜ Fjármál ríkissjóðs á greiðslu-

grunni
➜ Kjötframleiðsla í apríl 2014
➜ Vöruskipti við útlönd

Dæmi um verðlækkanir Byko og Húsasmiðjunnar
 BYKO Húsasmiðjan
 Múrbúðin 18.5.2011. 11.7.2011. Lækkun Lækkun í % 18.5.2011. 11.7.2011. Lækkun Lækkun í %
Styrkleikaflokkað timbur     í krónum      í krónum
Styrk.flokkur
C24 - 48 x 98 mm 325 kr. 503 kr. 377 kr. 126 kr. 25% 506 kr. 383 kr. 120 kr. 24%
C24 - 48 x 123 mm 440 kr. 635 kr. 472 kr. 163 kr. 26% 639 kr. 477 kr. 158 kr. 26%
C24 - 48 x 148 mm 528 kr. 756 kr. 566 kr. 190 kr. 25% 759 kr. 569 kr. 187 kr. 25%
C24 - 48 x 198 mm 705 kr. 1.019 kr. 745 kr. 265 kr. 26% 1.024 kr. 759 kr. 260 kr. 26%
C24 - 48 x 223 mm 793 kr. 1.267 kr. 849 kr. 418 kr. 33% 1.273 kr. 855 kr. 412 kr. 33%

Skrifað var undir viljayfirlýsingu 
um stofnun rannsóknarseturs, sem 
á að efla nýsköpunar- og þróunar-
starf í áliðnaðinum, á ársfundi 
Samtaka álframleiðenda (Samál) 
í gær. 

Ragnheiður Elín Árnadótt-
ir iðnaðarráðherra og fulltrúar 
Samáls, Háskóla Íslands, Háskól-
ans í Reykjavík og Nýsköpunar-
miðstöðvar undirrituðu vilja-
yfirlýsinguna á fundi Samáls í 
Hörpu.

Í yfirlýsingunni segir að 
stofnun setursins muni stuðla að 

auknu samstarfi þar sem leitað 
verði leiða til að auka virðisauka, 
efla útflutning og stuðla að fjöl-
breyttara atvinnulífi.

„Áliðnaðurinn og tengd starf-
semi hefur mikla þýðingu í 
íslensku efnahagslífi enda hefur 
útflutningur á áli verið einn 
stærsti liður í útflutningstekjum 
landsins. Með samstilltu átaki 
verður unnið að því að auka sam-
keppnishæfni áliðnaðarins og 
tengdra framleiðslu- og þjónustu-
greina á Íslandi,“ segir í yfirlýs-
ingunni.  - hg

Iðnaðarráðherra skrifaði undir viljayfirlýsingu um stofnun rannsóknarseturs á ársfundi Samáls í gær: 

Stofna rannsóknarsetur um ál 

Í HÖRPU  Ragnheiður Elín sagði rannsóknar-
setrið eiga eftir að auka verðmætasköpun 
og efla undirstöður áliðnaðarins.  
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

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

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

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

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

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

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

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

Bank Nordic (DKK) 118,00 -9,2% 0,0%

Eimskipafélag Íslands 240,50 -8,2% -2,0%

Fjarskipti (Vodafone) 31,60 16,0% 0,5%

Hagar 43,70 13,8% 3,2%

HB Grandi*  25,20 -9,0% -2,4%

Icelandair Group 16,45 -9,6% -3,2%

Marel 107,00 -19,5% -1,4%

N1 17,60 -6,9% 1,7%

Nýherji 4,41 20,8% 10,3%

Reginn 16,40 5,5% 0,0%

Sjóvá* 12,65 -6,3% -1,3%

Tryggingamiðstöðin 27,20 -15,1% -4,6%

Vátryggingafélag Íslands 9,07 -15,9% -1,4%

Össur 280,00 22,3% 0,4%

Úrvalsvísitalan OMXI6  1.141,76 -9,4% -1,5%

First North Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum Vikubreyting

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

Hampiðjan 18,50 39,6% -5,1%

Sláturfélag Suðurlands 1,33 9,0% 0,0%

 *Breyting frá útboðsverði í apríl 2014.

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

NÝHERJI
 20,8% frá áramótum

NÝHERJI
 10,3% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

MAREL
 -19,5% frá áramótum

TRYGGINGA-
MIÐSTÖÐIN
 4,6% í síðustu viku

5

8

3

„Frá árslokum 2009 hafa nettó-
skuldir Landsvirkjunar lækkað um 
395 milljónir Bandaríkjadala. Þrátt 
fyrir þann árangur er fyrirtækið 
enn of skuldsett,“ sagði Jónas Þór 
Guðmundsson, stjórnarformaður 
Landsvirkjunar, á ársfundi fyrir-
tækisins í gær. 

Upphæðin jafngildir 44,5 milljörð-
um króna en Landsvirkjun skuldaði 
268 milljarða í lok árs 2013. 

Jónas sagði rekstur Landsvirkj-
unar hafa gengið vel árið 2013 og 
að raforkusala hefði aukist um 416 

gígavattstundir (GWst). Salan var 
sú mesta í sögu fyrirtækisins, eða 
13.186 GWst. Jónas sagði rekstrar-
tekjur Landsvirkjunar hafa hækkað 
um 3,7% á síðasta ári og að hagnað-
ur fyrir óinnleysta fjármagnsliði og 
EBIDTA hefði einnig aukist.

„Þrátt fyrir góðan rekstrar-
árangur í erfiðu markaðsumhverfi 
var Landsvirkjun rekin með tapi, 
sem má rekja til lækkandi álverðs 
á heimsmarkaði og áhrifa þess á 
reiknað verðmat raforkusamninga,“ 
sagði Jónas  - skó

Lækkun á heimsmarkaðsverði á áli hefur mikil áhrif á rekstur fyrirtækisins:

Landsvirkjun enn of skuldsett

Á ÁRSFUNDINUM  Jónas hélt erindi um 
fjárhagsstöðu Landsvirkjunar.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

Baldur Björnsson, eigandi og fram-
kvæmdastjóri Múrbúðarinnar, 
segir að mörgum spurningum sé 
enn ósvarað um hvenær fyrst hafi  
farið að örla á verðsamráði Byko, 
Húsasmiðjunnar og Úlfsins. 

„Allan síðasta áratug hafa iðn-
aðarmenn talað um að sama verðið 
væri í Húsasmiðjunni og Byko en 
manni þótti þetta alltaf fjarstæðu-
kennt og ég trúði þessu hreinlega 
ekki,“ segir Baldur. 

Í lok árs 2004 byggði hann versl-
unarhúsnæði sem átti síðar eftir að 
hýsa verslun Múrbúðarinnar. 

„Ég fékk tilboð frá verslununum 
tveimur sem hljóðuðu bæði upp á á 
fjórðu milljón króna og munur milli 
þeirra ekki nema um fi mmtán þús-
und krónur,“ segir Baldur og bætir 
við að þá hafi  grunur hans fengist 
staðfestur. 

Þrettán fyrrverandi starfsmenn 
Byko, Húsasmiðjunnar og Úlfsins 
voru í byrjun maí ákærðir fyrir 
samkeppnislagabrot vegna verð-
samráðs á árunum 2010 til 2011. Í 
ákærunni er tuttugu og eitt tilvik 
tilgreint þar sem starfsmennirnir 
skiptust á upplýsingum um verð á 
tilteknum vörutegundum. 

Rannsókn málsins hófst í kjöl-
far kvörtunar frá Múrbúðinni, 
en fyrirtækin reyndu ítrekað að 

fá Múrbúðina í samráð. Byko og 
Húsasmiðjan eru sögð hafa stund-
að samkeppnishamlandi verðþrýst-
ing með því að lækka aðeins verð 
á sama byggingarefni og grófvöru-
deild Múrbúðarinnar hafði á boð-
stólum. Verð á öðrum vörum hafi  
haldist óbreytt.

Þar sem Byko og Húsasmiðj-
an lækkuðu aðeins verð á sömu 
vörum og Múrbúðin hafði á boð-
stólum komu upp tilfelli þar sem 
langt byggingartimbur var ódýrara 
en stutt, einfaldlega vegna þess að 
Múrbúðin var ekki með það stutta. 
Gleggsta dæmið um lækkun sem 
þessa telur Baldur vera þá þegar 
fyrirtækin tvö seldu lítra af terp-
entínu á lægra verði en hálfan lítra, 
en þá stærð bauð Múrbúðin ekki 
upp á.

„Iðnaðarmenn komu gjarnan í 
grófvörudeild Múrbúðarinnar til að 

fá tilboð prentuð út og fóru svo með 
þau í Byko og Húsasmiðjuna sem 
mættu tilboðunum og buðu kannski 
2% lægra verð,“ segir Baldur og 
bætir við að þessi undirverðlagn-
ing sem fyrirtækin gátu boðið upp 
á sökum stærðar sinnar hafi  verið 
það sem að lokum gekk af gróf-
vörudeild Múrbúðarinnar dauðri.

Baldur segir að Múrbúðin hefði 
þurft að ná 7 prósenta markaðshlut-
deild í grófvörum til að ná fótfestu 
og verða arðbær. Mest hafi  búðin 
þó einungis náð 2-3 prósenta hlut-
deild og það hafi  ekki reynst nóg. 
„Eina skynsamlega aðgerðin var 
að loka grófvörudeildinni, enda var 
það aldrei ætlun Múrbúðarinnar 
að standa í taprekstri til að halda 
verðinu niðri fyrir iðnaðarmenn 
og verktaka sem voru í viðskiptum 
annars staðar,“ segir Baldur. „Við 
vorum bara tæklaðir.“

Telur samráðið eiga 
sér enn lengri sögu
Samkeppnishamlandi verðþrýstingur byggingarvörufyrirtækjanna 
Byko og Húsasmiðjunnar neyddi Baldur Björnsson til að loka gróf-
vörudeild Múrbúðarinnar. „Við vorum bara tæklaðir,“ segir Baldur.

SAMKEPPNISMÁL
Stefán Óli Jónsson | stefanoli@365.is

Í MÚRBÚÐINNI  Baldur segir að sér hafi í fyrstu þótt tal um verðsamráð fjarstæðukennt.
  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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FASTEIGNAMARKAÐURINN
HARALDUR GUÐMUNDSSON | HARALDUR@
FRETTABLADID.IS

Fagfjárfestasjóður á vegum fjár-
málafyrirtækisins Gam Manage-
ment hf. (Gamma) vill reisa fjögur 
til fi mm þúsund fermetra húsnæði 
á bílastæðinu fyrir aftan Laugaveg 
77. Unnið er að hönnun byggingar-
innar og er þar gert ráð fyrir 50-60 
íbúðum. Framkvæmdir gætu hafi st 
í haust og heildarkostnaður verkefn-
isins er um tveir milljarðar króna.  

„Þetta er í skipulagsferli eins og 
staðan er núna og 
skipulagsyfi rvöld 
hafa tekið mjög 
vel í þetta,“ segir 
Gísli Hauksson, 
forstjóri Gamma. 

„Við stefnum 
að því að reisa 
þarna íbúðarhús-

næði og þar á meðal minni íbúðir 
sem henta yngra fólki. Planið er 
að hafa þær á viðráðanlegu verði,“ 
segir Gísli. 

Gamma hefur vakið mikla 
athygli á undanförnum mánuð-
um fyrir umsvif sín á fasteigna-
markaði. Fyrirtækið rekur meðal 
annars sjóðina Centrum, Eclipse 
og Novus sem eiga Leigufélag 
Íslands. Leigufélagið á nú um 350 
íbúðir á höfuðborgarsvæðinu en 
stefnir á að bæta við 850 íbúðum 
á næstu þremur árum.  

Fagfjárfestasjóðurinn keypti 
Laugaveg 77 og lóðina fyrir aftan 
í apríl 2013. Húsið og lóðin voru 
áður í eigu Landsbankans. 

„Við vorum að klára að fylla 
húsið nú í maí. Stærstu leigjend-
urnir eru Reykjavíkurborg og 
Plain Vanilla og síðan má nefna 
að þarna verður einnig stórt 
kaffihús Pennans á jarðhæð,“ 
segir Gísli.  

Hann gerir ráð fyrir að íbúðirn-
ar verði tilbúnar um einu og hálfu 
ári eftir að framkvæmdir hefjast.  

„Þetta svæði er að verða eitt 
helsta vaxtarsvæðið í miðbænum 
og það er ekki ólíklegt að íbúum á 
þessu svæði muni fjölga um 1.500 
til 2.000 á næstu þremur árum 
ef áætlanir um uppbyggingu í 
kringum Hlemmsvæðið ná fram 
að ganga.“

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Fulltrúar Langanesbyggðar, 
Vopnafjarðarhrepps, verkfræði-
stofunnar Efl u og þýska fyrirtæk-
isins Bremenport skrifuðu undir 
samstarfssamning um rannsóknir 
og þróun á umskipunar- og þjón-
ustuhöfn í Finnafi rði í Ráðherra-
bústaðnum í gær.

Samningurinn kveður á um 
réttindi og skyldur þeirra sem 
koma að verkefninu þegar kemur 
að rannsóknum og mati á laga-
, tækni-, umhverfi s- og fjárhags-
legum þáttum framkvæmdanna, 
samkvæmt tilkynningu Langanes-
byggðar. 

Áætlað er að heildarkostnaður 
við rannsóknir, umhverfi smat og 
frumhönnun nemi nokkur hundr-

uð milljónum króna. Bremenport 
mun fjármagna verkefnin. Fyrir-
tækið er á meðal stærstu rekstr-
ar- og umsýsluaðila umskipunar-
hafna í Evrópu og á meðal annars 
umskipunarhöfnina í þýsku borg-
inni Bremerhaven, sem er næst-
stærsta höfn sinnar tegundar í 
Þýskalandi. 

„Á yfirstandandi ári verður 
megináhersla lögð á söfnun gagna 
vegna umhverfismats og frum-
hönnunar og skipulags hafnarinn-
ar,“ segir í tilkynningu. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
forsætisráðherra og Ragnheiður 
Elín Árnadóttir, iðnaðar- og við-
skiptaráðherra, voru viðstödd und-
irritunina.  - hg

Samið um rannsóknir vegna umskipunarhafnar í Finnafirði: 

Sömdu um Finnafjörð 
í Ráðherrabústaðnum 

Í FINNAFIRÐI  Framkvæmdir við höfnina gætu hafist árið 2018. 

Vill byggja allt að 60 
íbúðir við Hverfisgötu
Sjóður á vegum Gamma vill reisa 50-60 íbúðir á bílastæðinu fyrir 
aftan Laugaveg 77. Unnið er að hönnun byggingarinnar en fram-
kvæmdir gætu hafist í haust. Verkefni upp á tvo milljarða króna. 

Á BÍLASTÆÐINU  Landsbankinn og Valitor voru áður með skrifstofur og útibú við Laugaveg 77.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GÍSLI HAUKSSON

María Kristín Þrastardóttir og 
Sigríður Ólafsdóttir hafa verið 
ráðnar í stöður sérfræðinga á 
fjármálasviði lyfjafyrirtækisins 
Alvogen. 

María er með cand.oceon.-
gráðu í reikningshaldi og endur-
skoðun frá Háskóla Íslands og 
hefur starfað hjá Deloitte síðast-
liðin tíu ár. Sigríður Ólafsdóttir 
er viðskiptafræðingur með MS-
gráðu í fjármálum. Hún mun 
halda utan um lánastarfsemi 
milli dótturfélaga Alvogen ásamt 
því að sinna öðrum verkefnum á 
fjármálasviði.

Um fi mmtíu manns starfa hjá 
Alvogen hér á landi en starfs-
mennirnir eru alls um tvö þúsund 
talsins í 34 löndum. Fyrirtækið 

hóf starfsemi á Íslandi árið 2010 
og vinnur nú að uppbyggingu 
Hátækniseturs í Vatnsmýrinni.  
 - hg

Um 50 manns starfa hér á landi hjá alþjóðlega lyfjafyrirtækinu:

Alvogen bætir við 
starfsfólki á Íslandi

NÝRÁÐIN  María Kristín Þrastardóttir mun 
meðal annars sinna verkefnum sem 
tengjast fjárhagsuppgjöri Alvogen.

Velta í virðisaukaskattskyldri 
starfsemi dróst saman um 1,8 
prósent á fyrstu tveimur mánuð-
um ársins miðað við sama tímabil 
í fyrra. Veltan í ár nam rúmum 
488 milljörðum króna. Hagstofan 
greinir frá þessu. 

Á síðustu 12 mánuðum varð 
mestur samdráttur í framleiðslu 
án fiskvinnslu. Á sama tímabili 
jókst veltan mest í rekstri gisti-
staða og veitingarekstri og einnig 
í byggingastarfsemi og mann-
virkjagerð.  - rkr

Samdráttur um 1,8 prósent:

Velta gististaða 
eykst milli ára

Vísitala íbúðaverðs á höfuðborg-
arsvæðinu var 393,6 stig í apríl 
og hækkaði þá um 0,7 prósent frá 
fyrri mánuði. 

Síðastliðna þrjá mánuði hefur 
vísitalan hækkað um 4,4 prósent 
og um 11,2 prósent á síðastliðnum 
tólf mánuðum, samkvæmt frétt 
Þjóðskrár Íslands.

Í nýrri skýrslu Íslandsbanka 
um fasteignamarkaðinn er gert 
ráð fyrir að íbúðaverð eigi eftir 
að hækka enn meira á þessu ári.  
 - hg 

Vísitalan hækkar áfram:

Íbúðaverð upp  
um 0,7% í apríl

Á HORNI HVERFISGÖTU OG BARÓNSSTÍGS
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Um 550 íbúðir eru í byggingu eða á leið í byggingu á nokkrum lóðum nálægt 
Hlemmi, samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg. 

Búseti byggir nú 230 íbúðir í Þverholti, 140 íbúðir eiga að rísa á Hampiðju-
reitnum, 100 stúdentaíbúðir í Brautarholti og 75 íbúðir á Höfðatorgi. Einnig er 
verið að byggja nokkur hótel á svæðinu með samtals 500 hótelherbergjum og 
má þar nefna 350 herbergja hótel á Höfðatorgi. 

550 ÍBÚÐIR BYGGÐAR NÁLÆGT HLEMMI

Lóðin
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Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ) 
fara fram á að innfl utningur á nauta-
kjöti verði bæði frjáls og laus við tolla 
til að bregðast við viðvarandi skorti á 
nautgripakjöti. Í erindi samtakanna til 
ráðgjafarnefndar um inn- og útfl utn-
ing landbúnaðarvara í sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytinu fyrr í þessum 
mánuði kemur fram að SVÞ hafi  bor-
ist ábendingar frá aðildarfélögum sam-
takanna þar sem áhyggjum er lýst af 
ástandinu.

„Fyrir liggur að nú þegar er skortur á 
nautgripakjöti og ekki má ráða að inn-
lendum framleiðendum verði unnt að 
bregðast við núverandi eft irspurn með 
fullnægjandi hætti,“ segir í bréfi  SVÞ, 
sem dagsett er 8. þessa mánaðar. „Með 
vísan til fyrri fordæma ráðgjafanefndar  
um inn- og útfl utning landbúnaðarvara, 
samanber málsmeðferð nefndarinnar 
og viðbrögð hennar vegna smjörskorts í 
lok nóvember á síðasta ári, er þess óskað 
að beiðni þessi um niðurfellingu á toll-
um á nautakjöti verði tekin án tafar til af-
greiðslu nefndarinnar,“ segir þar jafn-
framt.

Eiga von á synjun
Erindið hefur hins vegar enn ekki verið 
afgreitt. Þegar blaðið ætlaði að leita upp-
lýsinga hjá Ólafi  Friðrikssyni, skrifstofu-
stjóra í atvinnuvega- og nýsköpunar-

ráðuneytinu, sem er formaður ráðgjafar-
nefndarinnar, var hann sagður í leyfi  út 
þessa viku.

Lárus M.K. Ólafsson, lögmaður SVÞ, 
segir vonir hafa staðið til þess að málið 
yrði tekið fyrir á fundi nefndarinnar fyrir 
síðustu helgi, en hann hafi  enn ekkert 
formlegt svar fengið um afgreiðsluna. 
„Þau óformlegu svör sem ég fékk þegar 
ég var í sambandi við nefndina í síðustu  
viku voru á þá leið að við myndum fá 
synjun á erindið og mættum búast við 
því,“ segir hann og gerir ráð fyrir því 
að nefndin komi til með að byggja slíka 
niðurstöðu á svörum framleiðenda um 
að ekki sé skortur á kjöti. „Við höfum svo 
sem séð slík viðbrögð áður, en formlega 
hefur ekkert svar enn borist.“

Lárus segist eiga von á svari nefnd-
arinnar á hverri stundu, hafi  tekist að 
taka erindi SVÞ fyrir á síðasta fundi  
henn ar. Hann segir hins vegar brota-
löm kerfi sins endurspeglast í því að hvatt 
sé til aukinnar mjólkurframleiðslu og á 
meðan sé ekki slátrað nautgripum, sem 
svo aft ur endurspeglist í því hvernig 
afurðastöðvar bítist um bitana með því 
að hækka verð til bænda. „Og það eitt og 

sér segir manni  bara eitt, að skortur sé á 
kjöti, sama hvað menn segja svo nefnd-
inni. Og þá veltir maður því fyrir sér til 
hvers þessir WTO-kvótar séu ef ekki til 
að bregðast við svona ástandi.“

Um leið segir Lárus afgreiðsluna sýna 
að samtökin fái ekki sama málshraða 
og MS hafi  fengið þegar skortur varð 
á smjöri undir lok síðasta árs. „Þá var 
 dansað á punktinum við beiðninni.“

Eftirspurn meiri en framboð
Lárus segir ljóst að erfi tt kunni að reyn-
ast að fá ákvörðun nefndarinnar breytt 
innan stjórnsýslunnar og ekkert virkt 
kerfi  til að bregðast við því. Vilji menn 
fá ákvörðun hnekkt þá yrði það væntan-
lega að gerast fyrir dómi. „En eitt er víst 
að þegar svarið kemur þá tökum við því 
ekki þegjandi og hljóðalaust.“ 

Lárus segir málið víðtækara en svo 
að það snúist bara um hagsmuni versl-
unarinnar. „Þetta er neytendamál 
líka.“ Þær forsendur sem nú séu uppi 
hafi  ekki legið fyrir þegar gefnir voru 
út innfl utningskvótar í tengslum við 
WTO- og ESB-samninga. „Þegar 
afurðastöðvar hækka verð sitt þá hef-
ur það áhrif á alla aðra. Þetta eru ekki 
bara bændur og framleiðendur sem eru 
andlag þessara hækkana.“

Í erindi SVÞ til ráðgjafarnefndarinn-
ar er bent á að verð Sláturfélags Suður-
lands fyrir fl okkinn UN 1 A (ung-
nautakjöt í fyrsta fl okki) hafi  farið úr 
623 krónum í ágúst í fyrra í 759 krónur 
í maí á þessu ári. Sambærilegt verð hjá 
Sláturhúsinu á Hellu hafi  farið úr 625 

krónum í 759 krónur. Hækkunin nemur 
rífl ega 21 prósenti í báðum tilvikum. 
Samtökin telja skjóta skökku við að um-
ræddir tollar, sem ætlað sé að vernda 
innlenda framleiðslu, séu settir á þegar 
innlenda framleiðslan nær ekki ein og 
sér að anna innlendri eft irspurn. „Í ljósi  
þessa telja SVÞ mikilvægara en ella að 
fella niður umrædda tolla enda er inn-
lendri framleiðslu með öllu ófært að 
sinna núverandi eft irspurn sem og yfi r-
vofandi eft irspurn í sumar.“

Skuldavandalausn í skugga í 
hækkana á matvöruverði
Finnur Árnason, forstjóri Haga, segir 
að fyrirsjáanlegt hafi  verið að nautakjöt 
myndi hækka í kjölfar smjörskortsins 
undir lok síðasta árs. 

Núna segir hann verð á þeim fl okki  
nautakjöts sem mest sé notað (ung-
naut í fyrsta fl okki, UN 1 A) hafi  hækk-
að um rúm tuttugu prósent frá því í 
ágúst í fyrra. 

„Þegar verðbólgan er þrjú prósent 
er ólíðandi að úrelt landbúnaðarkerfi   
geti sent svona reikning til heimilanna  
án þess að hægt sé að bregðast við,“ 
 segir Finnur og kveður eðlilegt að inn-
fl utningur sé gefi nn frjáls og án tolla í 
ástandi sem þessu. „Engin rök eru fyrir 
því að heimilin séu látin greiða hærra 
verð vegna vöruskorts árið 2014.“

Að auki segir Finnur tilgangslaust 
fyrir Alþingi „að þykjast vera að vinna  
að einhverri lausn á húsnæðisvan-
da heimilanna á meðan þetta kerfi  er 
við lýði sem viðheldur verðbólgunni  

og étur upp ávinninginn af þessum 
aðgerðum.

Í samantekt sem Hannes G. Sigurðs-
son, aðstoðarframkvæmdastjóri Sam-
taka atvinnulífsins, vann fyrir blaðið 
kemur fram að verðtryggðar skuldir 
heimila séu um 1.700 milljarðar króna. 
Frá desember 2010 hafi  verð nautakjöts 
hækkað um 30 prósent, á meðan heild-
arhækkun kjötverðs hafi  verið 20 
prósent. Vægi nautakjöts sé hins vegar 
0,39 prósent af vísitölu neysluverðs. Því 
megi segja að hækkun nautakjöts um-
fram vísitölu neysluverðs hafi  hækk að 
verðtryggðar skuldir heimila um 900 
milljónir króna, miðað við stöðuna í 
síðasta mánuði.

Verðhækkun nautakjöts í maí bætir 
því enn við verðtryggðu skuldirnar. 
„Jafnvel um einn til tvo milljarða,“ 
 segir Finnur.

Segir heimilin búa við ólíðandi 
kostnað af úreltu landbúnaðarkerfi
Verðhækkun nautakjöts frá 2010 hækkaði verðtryggðar skuldir um 900 milljónir. Kjötskortur hefur þrýst á enn 
meiri verðhækkanir. SVÞ vill bregðast við með frjálsum og tollalausum innflutningi nautakjöts. Búist er við synjun.

BOLAKÁLFUR Á BÁS SÍNUM  Forsvarsmenn Samtaka verslunar og þjónustu segja augljóst að skortur sé á innlendu nautakjöti og útséð um að innlendir framleiðendur fái bætt þar úr. Ný verðskrá sláturleyfishafa sýnir yfir 21% hækkun 
ungnautakjöts í fyrsta flokki hjá stórum framleiðendum.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

LÁRUS M. K. 
ÓLAFSSON

FINNUR ÁRNASON

Þau óformlegu 
svör sem ég fékk 

þegar ég var í sambandi 
við nefndina í síðustu 
viku voru á þá leið að við 
myndum fá synjun á 
erindið og mættum búast 
við því.

TOLLAMÁL
ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNASON | 
OLIKR@FRETTABLADID.IS



MARGT AÐ GERAST Á LISTAHÁTÍÐ
Listahátíð í Reykjavík hefst á morgun og stendur til 
5. júní. Listahátíðin er árlegur vettvangur allra lista 
og nýsköpunar. Hún var fyrst haldin árið 1970. Margt 
verður um að vera á hátíðinni og má kynna sér dag-
skrána á heimasíðunni listahatid.is.
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Börkur af plöntunni Magn-
olia officinalis sem vex í 
fjallahéruðum Kína hefur 

verið notaður við svefnvanda-
málum, kvíða og þunglyndi í 
yfir 2.000 ár í Asíu. Rekja má 
ótrúlegan lækningarmátt hans 
til náttúrulegu efnanna honokiol 
og magnolol. Börkurinn 
virkjar taugaboðefni í 
heilanum sem hafa 
slakandi og róandi 
áhrif og stuðlar 
að heilbrigðum 
samfelldum svefni. 
Börkurinn vinnur 
einnig gríðarlega vel 
gegn kvíða og þung-
lyndi með því að koma jafnvægi 
á hormónið kortisól, sem er 

stundum kallað stresshormónið.
Nýleg rannsókn frá Land-

læknisembættinu sýnir að um 
þriðjungur Íslendinga á við 
svefnvandamál eða þunglyndi 
að stríða.

UMFJÖLLUN Í FRÆÐIRITUM
Mikið hefur verið fjallað um 

plöntuna nýlega, til að 
mynda í fræðirit-
inu The Nutrition 

 Journal og á vefsíð-
unni webmd.com.

NÝ SENDING KOMIN
Í VERSLANIR!

Magnolia officinalis hefur nú 
þegar notið mikilla vinsælda 
á Íslandi og seldust fyrstu 

sendingarnar upp með hraði. 
Ný sending er komin í verslanir 
og er Magnolia-fæðubótarefnið 
fáanlegt í nær öllum apótekum 
landsins, Heilsuhúsinu, Hag-
kaupi, Fjarðarkaupum, Lifandi 
markaði og Heimkaupum.

MARGIR HAFA HAFT SAMBAND
Ómar Þór Ómarsson, fram-
kvæmdastjóri hjá Balsam, þakk-
ar frábærar móttökur. „Svefn-
vandi og þunglyndi eru virkilega 
erfið vandamál sem geta sett 
mikið álag á líf fólks. Margir 
hafa nú þegar haft samband og 
sagt mér að með hjálp Magnolia 
hafi þeim tekist að ná mun betri 
stjórn á svefninum og hafi ekki 
liðið betur í langan tíma.“

HEILBRIGÐ LAUSN 
VIÐ SVEFNVANDA
BALSAM KYNNIR  MAGNOLIA OFFICINALIS – Það nýjasta frá Natural Health 
Labs. Tilvalið fyrir þá sem vilja aðstoð við svefnvandamálum, stuðla að heil-
brigðum samfelldum svefni, vinna gegn þunglyndi, kvíða og depurð og bæta 
andlega og líkamlega líðan.

Á NETINU
Ómar Þór Ómarsson, 
framkvæmdastjóri 
Balsam, bendir sem 
flestum á að kynna sér 
lækningamátt Magn-
olia á netinu.
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Magnolia offic

Eru flugur, flær eða
maurar að ergja þig 
og bíta?

áhrifaríkur 
og án 
allra 
eiturefna.
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Fæst í flestum apótekum, 
heilsubúðum og hjá N1

www.gengurvel.is
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my style

Náttúrulega
svalandi

Kolbeinn Kolbeinsson 
Netfang: kolli@365.is 
Sími: 663 4555

Áhugasamir um auglýsingar í blaðið vinsamlegast hafið samband við

Blaðið mun fjalla um:
• Afþreyingar fyrir börn og fjölskylduna.
• Sumarbúðir og leikjanámskeið. 
• Skemmtanir fyrir börn.
• Börn og útivera. 
• Sólavörn fyrir Börn. 
• Mat fyrir börn
• Börn og ferðalög

Sérblaðið Sumar og Börn kemur út með Fréttablaðinu 
föstudaginn 23 maí.

SUMAR OG BÖRN
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AFÞREYING Í Berlín er hægt að finna ýmislegt skemmtilegt að gera. MYND/PHILIP KOSCHEL

MANNLÍF Í Berlín eru margir útiveitinga-
staðir þar sem hægt er að fylgjast með 
mannlífinu.  MYND/WOLFGANG SCHOLVIEN

BRANDENBORGARHLIÐIÐ  Flestir ferðamenn skoða þetta merka hlið sem er eitt þekktasta mannvirki í Þýskalandi.

Berlínarbúar hafa tekið 
fagnandi þessari miklu 
fjölgun ferðamanna og þar 

er stöðugt verið að opna nýja 
bari, verslanir, kaffi- og veitinga-
hús. Auðvelt er að ganga að 
öllum merkustu stöðum borgar-
innar en strætisvagnakerfið er 
auk þess mjög einfalt. 

FALLEGUR ARKITEKTÚR
Berlín er höfuðborg Þýskalands 
og þar býr á fjórðu milljón íbúa 
sem gerir hana að næstfjölmenn-
ustu borg í Evrópu. Matarmenn-
ing er fjölbreytt og allir geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi. 
Borginni er skipt upp í nokkur 
aðalhverfi. Arkitektúr er fallegur 
í borginni en í Berlín er ógrynni 
af áhugaverðum listasöfnum, má 
þar til dæmis nefna Deutsches 
Historisches Museum. 

Verslunargötur eru margar í 
Berlín en frægastar eru Fried-
richstrasse og Alexandersplatz. 
Friedelstrasse er skemmtileg 
gata en þaðan er stutt í allar 
áttir. Fyrir þá sem ætla að fá 
sér gott að borða eða drekka 
er þetta rétta gatan. Við þessa 
götu eru fallegar verslanir sem 
bjóða þekkt merki og hönnun-
arvöru, vinsæl bókaverslun er 
við götuna en hún sérhæfir sig 
í bókum og tímaritum um ljós-
myndun og hönnun. Þar rétt hjá 
er falleg barnafata- og leikfanga-
verslun. Önnur verslunargata, 
Sander strasse, er skammt frá. Í 
þeirri götu er þekkt verslun sem 
selur vínylhljómplötur. Frie-
drichshain er einnig þekkt gata 
og skemmtilegt verslunarhverfi. 
Litlar, sjálfstæðar verslanir sem 
selja vörur sínar á betra verði 
en í öðrum götum.  

FJÖLBREYTT MANNLÍF
Mörg kaffihús í Berlín breytast 
í bari á kvöldin og næturlífið er 
fjölskrúðugt fyrir þá sem vilja 
njóta þess. Flestir vilja skoða 
sögulegar minjar eins og restina 
af Berlínarmúrnum eða Brand-
enborgarhliðið og gömul hverfi í 
austurhluta borgarinnar.   

Berlín þykir ódýr miðað við 
margar aðrar evrópskar borgir. 
Bjórglasið kostar frá 300-500 
krónur og hægt er að fá ágætis 

máltíð fyrir 1.200 krónur þótt 
verðið sé að sjálfsögðu misjafnt. 
Þá er auðvelt að hjóla um Berlín 
og víða hægt að fá leigð reiðhjól. 

Á sumrin er margt um að 
vera í borginni, ýmis götupartí 
þar sem mannlífið er fjölbreytt 
og skemmtilegt. Lifandi tónlist 
er á götum úti, sérstaklega um 
helgar. Vínhátíðir eru margar 
þar sem hægt er að smakka 
vín úr nærliggjandi héruðum. 
Fjölmenningarhátíð er í júní 
með tilheyrandi skrautlegri 
skrúðgöngu þar sem fólk frá 80 
löndum dansar í þjóðbúningum 
landa sinna. Djasshátíðir og 
aðra viðburði í sumar má kynna 
sér á vefsíðunni visitberlin.de.
 ■ elin@365.is

TÍSKUBORGIN BERLÍN
VINSÆL  Á undanförnum árum hefur ferðamannastraumur til Berlínar aukist 
umtalsvert. Ferðalangar frá Norðurlöndum og öðrum Evrópuríkjum streyma til 
borgarinnar, enda á hún sér mikla sögu.

BERLÍNARMÚRINN Enn eru leifar af múrnum sem gaman er að skoða. Listamenn hafa 
skreytt veggina á mismunandi hátt. Múrinn stóð frá 13. ágúst 1961 til 9. nóvember 1989. 
Því er fagnað í ár að 25 ár eru liðin frá falli múrsins.

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

Kvartbuxur

Kr. 10.900.-
str. 36-56

Litir: 
rautt og svart

B

Kr.
str. 

Lit
rau

Við erum á Facebook

Bíldshöfða 18  -  110 Reykjavík  -  sími: 557 9510  -  www.patti.is

Opið virka daga kl. 10-18
                  laugard. 11-16 

Dallas tunga 2+t
Verð frá 149.900 kr

Cubic TV skápur
Verð 19.900 kr

20% afsláttur 
af öllum sófum / sófasettum

í völdum áklæðum

ÍSLENSKIR SÓFAR SNIÐNIR AÐ ÞíNUM ÞÖRFUM
MÁL OG ÁKLÆÐI AÐ EIGIN VALI 

SÓFAR 
Í ÖLLUM STÆRÐUM

Verðdæmi:
Tungusófar 2+tunga
Hornsófar 2H2
Sófasett 3+1+1

frá 215.120kr
frá 275.120kr
frá 303.120kr

LI

Torino hornsófi 2H2
Verð frá 267.120 kr



AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM VÖRUM

25-70 % 
SUMARSPRENGJA



BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Landcruiser 120VX 33” 
12/2007 ek.94þús. Leður,krókur og m/
fl. Topp bíll Ásett verð 5.390.000.- ath. 
sk. ódýrari

Toyota Landcruiser 90GX 35” 6/1999 
ek.185þús. Bíll í fínu standi Ásett verð 
1.690.000.-

MMC Outlander 2/2007 ek. aðeins 
38þús. 5gíra Ásett verð 1.990.000.-

Peugeot 308 SW Active HDi Diesel 
8/2013 ókeyrður sýningarbíll 
sjálfskiptur, glerþak og m/fl. eyðsla 
4-5L/ 100 Ásett verð 4.190.000.- ath. 
skipti ód.

VORTHEX heithúðun á allargerðir 
pallbíla og fleira upplýsingar í 
Bílaryðvörn sími 587-1390.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Eigum gúmmíbáta í stærðum frá 
2,9m - 4,2m á lager til afgreiðslu strax. 
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi og 
mikla burðargetu.

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

DODGE Grand caravan stx. Árgerð 
2010, ekinn 85 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.980.000.
Rnr.106129 Bílamarkaðurinn S-567-
1800 bilamarkadurinn.is

MAZDA 3 s/d sport. Árgerð 2007, 
ekinn 102 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
1.490.000. mjög flottur Rnr.231091.
Bílamarkaðurinn S-567-1800 
bilamarkadurinn.is

KABE Eximo sport 460. Árgerð 2010, 
grjótgrind, sólarsell.fortjald, 2 gaskútar 
Verð 2.900.000. Hjólhýsið er á 
staðnum Rnr.222638. Bílamarkaðurinn 
S-567-1800 bilamarkadurinn.is

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

CITROEN C3 Seduction Diesel, 
nýskr 05/2013, ekinn 39 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.490.000. 
Rnr.400457.

TOYOTA Yaris Hybrid, Nýr umboðsbíl, 
óekinn, nýskr. 05/2014, sjálfsk, álfelgur, 
loftkæling ofl. Verð 3.490.000. 
Rnr.400497.

TOYOTA Yaris Sol sjálfskiptur, Nýskr 
05/2013, ekinn 9 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur, álfelgur, loftkæling, ofl. 
Verð 2.890.000. Rnr.400470.

YAMAHA Yfm550 Grizzly. Nýskr. 
05/2011, ekinn 6 Þ.KM, bensín, 
sjálfskipt, vökvastýri, ný Big Horn 
dekk. Verð 1.200.000. Rnr.151425.

Bílalind
Funahöfði 1, 110 Reykjavík

Sími: 5808900
www.bilalind.is

TOYOTA Land cruiser 120 vx. 
Árgerð 2007, ekinn 142 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.980.000. 
Rnr.990783.

MERCEDES BENZ Ml 320 cdi 
4matic. Árgerð 2007, ekinn 54 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.790.000. 
Rnr.990828.

KIA Ceed lx 1.6 disel beinsk.. Árgerð 
2011, ekinn 143 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 1.790.000. Rnr.990751.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

Audi A4 2.0 Árgerð 2003, ekinn 
125þ.km. Sjálfskiptur, lúga, leður, 17” 
álfelgur o.mfl.! Verð 1.350.000kr. 
Raðnr 155901. Sjá nánar á www.
stora.is

VW Touareg V6 Árgerð 2004, ekinn 
154þ.km. Ssk, lúga, leður o.m.fl.!! 
Ásett 1.990þ.kr! TILBOÐ 1.390.000kr 
stgr! Raðnr 100493. Sjá nánar á www.
stora.is

Toyota Yaris Terra - Nýir bílar 2013 
árgerðir. Beinskiptir. Álfelgur. Eigum 
nokkra eftir á lager á frábæru verði 
aðeins 2.390.000kr. Raðnr 133976. 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

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

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og 

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

FORD F350 crew 4x4. Árgerð 2005, 
ekinn 170 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Heitt og kalt vatn, 
nýir spíssar, Rnr.155444.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í 

stæði
www.jrbilar.is

BMW 545i SMG. Árg 1/2004, ek128 
Þ.KM, 334hö, SMG skipting, head 
up display, leður, lúga, hlaðinn 
aukabúnaði, Lítur út sem nýr, Verð 
3.990.000. Rnr.118879. Er í salnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

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

KAUPUM ALLA BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

 250-499 þús.

Sangyong Musso árg ‚98, 2.3 bensín 
nýskoðaður ‚15. Dr.kúla. Verð 250 þús. 
Uppl. í s. 898 3206 / 565 3206

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 
0-500 ÞÚS!

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

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

 Bílaþjónusta

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

 Mótorhjól

HONDA SHADOW VT750 ACE árg. 
2007 ekið. 6500km. Verð 800Þ Staðgr. 
Aukahl. orginal töskur. Uppl. í s. 
8938877.

 Fellihýsi

 Bátar

 Varahlutir

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

EIGUM VARAHLUTI Í ÞESSA. 
 KAUPUM BÍLA Í NIÐURRIF.

Nissan, Ford, Skoda, Subaru, Toyota, 
Mitsubishi, Opel. Hyundai Accent-
Trajet, Dodge Caravan, Peugeot. Kia, 
Renault, Volvo S40-S70, Mazda 323. 
Bílar&Partar 421-7979 bilarogpartar.is

 Viðgerðir

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

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315. 

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

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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Ford F350 Super Duty 4x4 Crew Cab 6,7 Power Stroke V8 440 hö dísil, tog 1166 Nm, 6 þrepa sjálfskiptur TorqShift® SelectShift Automatic™. 
Verð inniheldur hraðatakmarkara. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Sérpantaðu F350 sérsniðinn að þínum þörfum
NÝR FORD F350

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

ÞÚ VILT HAFA HANN!
PANTAÐU BÍLINN EINS OG 

FORD F350 SD 
6,7 POWER STROKE V8 DÍSIL 

7.990.000 KR.FR
Á

 

440 HÖ. 6 ÞREPA SJÁLFSKIPTUR

4X4 CREW CAB

Innflytjendur og heildsalar matvæla hafa höfðað 
bótamál á hendur íslenska ríkinu vegna þess 
sem talin er ólögmæt skattlagning og gjaldtaka 
í tengslum við tollkvóta á landbúnaðarvörum. 
Þrír stórir innflytjendur krefja ríkið alls um 561,6 
milljónir króna. Í öllum tilvikum var Sigurði Inga 
Jóhannssyni, ráðherra sjávarútvegs- og landbún-
aðarmála í atvinnuvega- og nýsköpunarráðu-
neytinu, stefnt fyrir hönd ríkisins.  

Hæsta krafan er í máli Haga og Aðfanga á 
hendur ríkinu, 282,4 milljónir króna. Matvöru-
heildsalan Innnes krefur svo ríkið um rúmar 
220 milljónir króna og innflutningsfyrirtækið 
Sælkeradreifing krefur ríkið um 59,2 milljónir.

Málin voru öll höfðuð í byrjun árs, en á dag-
skrá Héraðsdóms Reykjavíkur má sjá að næstu 
fyrirtökur í þeim eru 11. júní næstkomandi. Þar 
kemur fram að stefndi sé fjármála- og efnahags-
ráðuneytið. Ólíklegt er að málin verði tekin fyrir 
á ný fyrr en í haust að loknu þinghléi dóm-
stólanna.

Málsástæður eru þær sömu í öllum málunum 
og málatilbúnaður samhljóða. Fyrirtækin telja 
öll að ráðherra hafi oftekið skatta og gjöld án 
viðhlítandi lagastoðar og í bága við stjórnarskrá. 
Enn fremur fari gjaldtakan í bága við þjóð-
réttarlegar skuldbindingar Íslands. Krafist er 
endurgreiðslu á ofteknum sköttum og gjöldum.

Bent er á að Ísland sé aðili að samningi um 
stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) í 
Marakess 15. apríl 1994 og í tengslum við hann 
hafi hér meðal annars verið innleitt tollkvóta-
fyrirkomulag. Ráðherra gefi árlega út reglugerðir 
um úthlutun tollkvóta. Fram kemur í stefnunum 
að vegna eftirspurnar eftir erlendum landbún-
aðarafurðum hafi íslenskir innflytjendur sótt um 
mun meira magn til innflutnings en samið hafi 
verið um í Marakess-samningnum. „Útboðs-

leiðin hefur því mikið verið nýtt og hafa tekjur 
ríkissjóðs orðið umtalsverðar af matvöru sem 
átti að flytja inn tollalaust eða á lægri tollum 
til hagsbóta fyrir neytendur,“ segir í stefnunni. 
Þetta hafi leitt til þess að tollkvótar, sem átt hafi 
að tryggja innflutning á lægri gjöldum en ella, 
hafi ekki verið nýttir og að markaðsaðgangur 
sé mun takmarkaðri en ríkið hafi skuldbundið 

sig til að veita. Endur-
greiðslukrafa fyrirtækjanna 
er þarna sögð tilkomin vegna 
oftekinna gjalda í tengslum 
við útboð á tollkvótum vegna 
innflutnings frá aðildarríkjum 
WTO á tímabilinu frá júní 
2012 til júní 2013.

Þá er gerð sérkrafa vegna 
ESB-tollkvóta. Þar sé gjald-
taka einvörðungu tilkomin 
vegna uppboða á þeim toll-

kvótum, enda engir tollar lagðir á innflutt magn 
sem úthlutað sé af þeim. Þar er krafist endur-
greiðslu vegna innflutnings á árunum 2009 til 
2012.

Í málunum er einnig lagt upp með að 
ákvörðun ráðherra um toll á innflutning sam-
kvæmt WTO- og ESB-kvótum og gjaldtaka í 
tengslum við uppboð á kvótunum feli í sér 
skattheimtu í merkingu stjórnarskrár. „Sú skatt-
heimta er valkvæð og framkvæmd hennar bæði 
óskýr og ófyrirsjáanleg fyrir gjaldendur,“ segir í 
stefnu og því haldið fram að framkvæmdin eigi 
sér ekki viðhlítandi stoð í lögum og sé andstæð 
ákvæðum stjórnarskrár um bann við því að eftir-
láta stjórnvöldum val um það hvort skattheimta 
fari fram og hvernig. Ráðherra er því sagður hafa 
tekið sér vald sem samkvæmt skýrum ákvæðum 
stjórnarskrár sé einungis á hendi löggjafans.

RÁÐUNEYTIÐ  Í málatilbúnaði Haga og Aðfanga, Innness og Sælkeradreifingar á hendur íslenska ríkinu er fram-
kvæmd við uppboð tollkvóta og gjaldtaka ríkisins tengd henni sögð ólögmæt.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SIGURÐUR INGI 
JÓHANNSSON

INNFLUTNINGSFYRIRTÆKI KREFJAST BÓTA VEGNA ÓLÖGMÆTRAR SKATTLAGNINGAR OG GJALDA Í TENGSLUM VIÐ TOLLKVÓTA

Stjórn Neytendasamtakanna mótmælir því 
að fá ekki fulltrúa í starfshóp um tollamál 
á sviði landbúnaðar. Í grein sem Jóhannes 
Gunnarsson, formaður Neytendasamtak-
anna, ritaði í Fréttablaðið 10. þessa mán-
aðar er áréttað að tollvernd hafi frá stofnun 
samtakanna fyrir 61 ári verið eitt af stóru 
málunum í hagsmunabaráttu neytenda. Á 
þeim vettvangi telji samtökin þó oftar en 
ekki meiri hagsmunum fórnað fyrir minni. 

Tollkvótar sem eingöngu séu settir til að 
vernda eina atvinnugrein gangi freklega gegn 
hag neytenda.

Þegar ljós var skipan í starfshóp ráðu-
neytisins í febrúar óskuðu Neytendasam-
tökin eftir því að fá að skipa fulltrúa. „Eftir 
ítrekanir á þessu erindi og fréttatilkynningar 
frá samtökunum barst loks svar frá ráðuneyt-
inu sem dagsett er 6. maí síðastliðinn,“ segir 
Jóhannes. Þar kom fram að tveir fulltrúar 

komi hvor frá sínu ráðu-
neyti, tveir frá framleiðend-
um, tveir frá launþegasam-
tökum, einn frá Samtökum 
atvinnurekenda og einn 
frá Samtökum verslunar og 
þjónustu. „Að athuguðu 
máli verður ekki annað séð 
af skipan hópsins en að 
sjónarmið þeirra er hags-

muna eiga að gæta muni koma fram með 
fullnægjandi hætti í nefndarstarfinu,“ hefur 
Jóhannes eftir ráðuneytinu. Hann segir stjórn 
Neytendasamtakanna hins vegar með engu 
móti geta fallist á að þessi skipan sé til þess 
fallin að gæta hagsmuna neytenda sérstak-
lega. „Verður því að túlka svarið sem svo að 
ráðherra telji að endurskoðun á tollalöggjöf 
á sviði landbúnaðar komi neytendum ekkert 
við,“ segir hann.

NEYTENDASAMTÖKIN HAFA MÓTMÆLT SKIPAN Í STARFSHÓP UM TOLLAMÁL OG VILJA FÁ AÐ SKIPA FULLTRÚA

JÓHANNES 
GUNNARSSON

➜ ORÐRÉTT ÚR STEFNU Á HENDUR RÍKINU
Stefnandi byggir á því að umrædd gjaldtaka í tengslum við úthlutun tollkvóta sé ólögmæt, 
einkum af þremur ástæðum. Í fyrsta lagi þar sem gjaldtakan er háð vali ráðherra og leggst ofan 
á það tollverð sem birt er fyrirfram í lögum og reglugerð, en hvort tveggja er í skýrri andstöðu 
við framangreind ákvæði stjórnarskrár. Í öðru lagi þar sem að gjaldtakan felur í sér viðbótar 
tollheimtu við skuldbindingar Íslands samkvæmt WTO-samningnum og ESB-samningnum 
án viðhlítandi lagaheimildar eða samninga um frávik þar um. Er slíkt jafnframt í andstöðu við 
meginreglur þjóðréttar um efndir þjóðréttarlegra skuldbindinga og meginreglur þjóðréttar um 
tillits- og viðleitniskyldu. Í þriðja lagi þar sem gjaldtakan fer fram í andstöðu við þá meginreglu 
tollaréttar að tollar og önnur aðflutningsgjöld skuli greidd við innflutning. Þegar um útboð á toll-
kvótum er að ræða þá er innflytjendum gert að greiða fyrirfram, það er áður en til innflutnings 
kemur, og óháð því hvort innflutningsheimildir eru nýttar. Hvergi er að finna lagaheimild fyrir 
slíkri fyrirframgreiðslu og er hún því í andstöðu við meginreglur tollalaga og 1. meðgrein 120. 
greinar tollalaga. Þá gengur þetta jafnframt þvert á meginreglur um gjaldtöku hins opinbera.
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BALA KAMALLAKHARAN

Bandarískir fjárfestar 
veðja á íslenska sprota 
framtíðarinnar.

„Við erum nú á fullu við að und-
irbúa sumarvertíðina og fram-
kvæmdirnar sem munu hefjast í 
haust þar sem við ætlum að stækka 
upplifunarsvæði lónsins og byggja 
fimm stjörnu lúxushótel,“ segir 
Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa 
Lónsins og nýr formaður Samtaka 
ferðaþjónustunnar (SAF). 

Hann hefur ásamt öðrum 
starfsmönnum fyrirtækisins 
unnið að undirbúningi verkefn-
isins í þrjú ár. Þessa dagana er 
verið að leggja lokahönd á hönn-
un og annan undirbúning fram-
kvæmdanna. 

„Við munum taka fjárfesting-
arákvörðunina á stjórnarfundi í 
ágúst en þetta eru framkvæmdir 
upp á fi mm milljarða króna. Þetta 
er komið á þann stað að það þarf 
mikið að ganga á til að verkefnið 
fari ekki af stað,“ segir Grímur.

Hann stofnaði Bláa Lónið 
ásamt fl eirum árið 1992. Síðan 
þá hefur hann starfað sem fram-
kvæmdastjóri og síðar forstjóri 
fyrirtækisins og á þeim tíma 
hefur gengið á ýmsu.  

„Við höfum bæði notið upp-
gangs og velgengni og farið í 
gegnum erfi ðleika og það sem 
stendur upp úr var þegar mönn-
um tókst að vinna úr erfi ðri stöðu 
og koma sterkari út úr henni.“

Grímur hefur setið í stjórn 
Samtaka atvinnulífsins síðast-
liðin tíu ár og í síðasta mánuði 
var hann kjörinn formaður SAF. 

„Það er mjög spennandi verk-
efni því það er gríðarlegur vöxt-
ur í greininni og mörg krefj-
andi verkefni fram undan. Við 
erum nú að undirbúa mikilvæg-
an félagsfund sem verður hald-
inn á miðvikudaginn [í dag] þar 
sem fjallað verður um valkosti 
í gjaldtöku af ferðamönnum til 
fjármögnunar uppbyggingar 
ferðamannastaða,“ segir Grímur.

Hann er borinn og barnfædd-
ur Reykvíkingur og stúdent frá 
Menntaskólanum í Reykjavík. 
Hann útskrifaðist úr læknanámi 
í Háskóla Íslands árið 1981 og 
starfaði sem heimilislæknir í 
Reykjavík til ársins 1990. 

„Það blundaði alltaf í mér 
löngun til að fara út í eigin 
atvinnurekstur. Minn upphaf-
legi áhugi á Bláa lóninu tengd-
ist lækningarmætti lónsins við 
psoriasis og hann gerði það að 
verkum að ég fór að skoða mögu-
leikann á að þróa þar heilsu-
tengda starfsemi.“

Grímur varð bæði Íslands- og 
bikarmeistari í knattspyrnu með 
meistarafl okki Vals og hann var 
formaður íþróttafélagsins árin 
2002-2009.  

„Ég er einnig búinn að stunda 
hestamennsku í 15 ár. Ég fer 
alltaf með vinahópnum í hesta-
ferð á hverju sumri og það á að 
ríða norður í Húnavatnssýslur í 
ár. Svo fer ég í lax með bræðr-
um mínum, vinum og sonum á 
hverju sumri og svo slær maður 
golfbolta þess á milli með frúnni 
og félögunum. Þannig að það er 
nóg að gera.

Undirbýr byggingu 5 stjörnu hótels
Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa Lónsins og nýr formaður SAF, er vongóður um að framkvæmdir við nýtt fimm 
stjörnu hótel við lónið hefjist í haust. Hann lærði læknisfræði en endaði á að fara út í eigin atvinnurekstur. 

Í HESTHÚSINU  Grímur er 
mikill hestamaður og 
ætlar að ríða norður 
í Húnavatnssýslur í 
sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Grímur er frumkvöðull með skýra 
framtíðarsýn og keppnisskap. Hann 
er mjög talnaglöggur og keyrir okkur 
oft í kaf þegar hann þylur upp tölur úr 
rekstrinum. Sem betur fer, fyrir okkur 
sem störfum með honum, er Grímur 
einn af þeim fágætu frumkvöðlum 

sem er óhræddur við að sleppa hendinni af „barninu“ 
sínu því hann treystir og stendur með sínu fólki. Það er 
eins og að hann hafi aldrei skilað fyrirliðabandinu hjá 
Val á sínum tíma því hann er ómetanlegur fyrirliði í því 
þétta teymi sem hann hefur byggt upp hérna hjá Bláa 
Lóninu.“  

Dagný Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Bláa Lónsins.

„Leiðir okkar Gríms lágu fyrst saman í 
Menntaskólanum í Reykjavík, þar sem við 
vorum bekkjarfélagar öll fjögur árin. Vin-
skapur okkar á sér ekki rætur úr daglegum 
störfum, við erum þar ekki á sama vett-
vangi. Hins vegar meðal annars í gegnum 
samstarf okkar í Val eru mér ljósir þeir 

leiðtogahæfileikar og framsýni sem maðurinn býr yfir þótt á 
stundum örli á hvatvísi. Það má segja um Grím eins og sagt 
hefur verið um íslenska sjómenn að hann er þrautgóður á 
raunastund. Sá árangur og sú framþróun sem Bláa Lónið 
hefur náð er vitnisburður um þessa eiginleika piltsins þótt 
væntanlega komi þar að góður samheldinn hópur, en í öllum 
góðum liðum er góður fyrirliði.“
Sigurður Lárus Hólm, framkvæmdastjóri Vatnaskila. 

Frumkvöðull og góður fyrirliði

Bala Kamallakharan stofnaði 
Startup Iceland-ráðstefnuna og 
stýrir fjárfestingarfélögunum 
Mira Capital og Auro Investment 
Partners en það síðarnefnda leiðir 
hóp fjárfesta sem ætlar að reisa 
hótel við hlið Hörpunnar. Bala 
var framkvæmdastjóri hjá Glitni 
banka og er kvæntur íslenskri 
konu og á fjölskyldu hér. Hann 
stýrði skrifstofu Glitnis á Indlandi 
fram að falli bankanna. Eftir hrun 
fór hann að beina augum sínum 
að íslenskum sprotafyrirtækjum. 
Hann segir kjöraðstæður fyrir 
sprotafyrirtæki hér á landi og að 
mikil gróska sé í hugbúnaðargeir-
anum. Bala, sem er með meistara-
gráðu í hagfræði og fjármálum 
frá Louisiana State University, 
er gestur okkar í nýjasta þætti 
Klinksins.

Þú stofnaðir Startup Iceland-
ráðstefnuna. Hvers vegna? 
„Það var mikið af grasrótarsamtökum og 
mikið af fólki sem var að hittast, eins og 
Hugmyndahúsið til dæmis, en það var 
ekkert sem leysti eitt stórt vandamál, 
það er að byggja brú í átt að stærri 
markaði. Clara lenti í þessu. Þeir höfðu 
ekki vettvang til að ræða við og hitta 
erlenda fjárfesta. Ég stofnaði Startup 
Iceland í þessum tilgangi, að skapa 
þennan vettvang.“ 

Er eitthvað sérstakt í menningu sprotafyrirtækja 
á Íslandi eða er þetta sama sagan alls staðar? 
„Ef þú hugsar til baka til hrunsins þá er það mín skoðun 
að hrunið hafi verið svona endurræsingarhnappur fyrir 
mörg samfélög. Hver borg var eitt sinn sproti einhvern 
tímann. Ísland er ekkert ólíkt þessu. Brad Feld skrifaði 
bók um sprotafyrirtæki og það er sérstakur kafli um 
Start up Iceland í bókinni. Ísland hefur náð árangri á 
mjög skömmum tíma en venjulega tekur það langan 
tíma að koma sprotafyrirtækjum á legg.“ 

Hefur áhugi fjárfesta á Vesturlönd-
um raungerst með raunverulegri 
fjárfestingu í íslenskum sprota-
fyrirtækjum eftir Startup Iceland? 
„Ég hef ákveðið að stofna fjárfestingar-
sjóð með Íslandssjóðum og Íslands-
banka og tveir fyrstu fjárfestarnir sem 
komu að því verkefni voru Brad Feld og 
Brad Burnham. Þetta eru stórir áhættu-
fjárfestar og þeir hafa einnig samþykkt 
að koma að sjóðnum sem ráðgjafar. 
Þeir eru að veðja á að það verði meiri 
verðmætasköpun á Íslandi. “

Hefur þú orðið við að það 
vanti verk- og tæknifræði-
menntað fólk hérna?  
„Þetta er vandamál eggsins og 
hænunnar. Ef við sköpum fleiri 
verðmæt fyrirtæki hér þá vilja hæfi-
leikaríkir verkfræðingar vinna hjá 
þeim. Það eru líka margir í þessum 
greinum að útskrifast úr Háskólan-
um í Reykjavík og Háskóla Íslands 
og margir þeirra eru gríðarlega 
hæfileikaríkir. Við verðum bara að 
finna hæfileikum þeirra farveg. (…) 
Eina leiðin til þess er að búa til ný 
fyrirtæki eins og GreenCloud, CCP, 
Guide To Iceland, Data Market, 
Meniga og Clara.“

Ættu íslensku lífeyrissjóðirnir að fjárfesta í auknum mæli 
í sprotafyrirtækjum í stað þess að blása upp verðbólgu 
í Kauphöllinni innan hafta? 
„Lífeyrissjóðir ættu að hafa langtímamarkmið að baki fjárfestingu. 
Taka lengri tíma í raunverulega verðmætasköpun. Ef við skoðum 
stærri markaði eins og Bandaríkin, Bretland og jafnvel Noreg, þá 
hafa þessi samfélög sett mjög stóran hluta fjárfestingar í sprota 
og stór hluti kemur frá lífeyrissjóðum.“

VIÐ ERUM AÐ PUMPA UPP VERÐMÆTI 
FYRIRTÆKJA SEM HAFA LÍTINN MÖGULEIKA 
Á VEXTI ERLENDIS. FOARGANGURINN ÆTTI 
AÐ VERA Á VERÐMÆTASKÖPUN FYRIRTÆKJA 
SEM GETA VAXIÐ ALÞJÓÐLEGA.

Þorbjörn Þórðarson
thorbjorn@365.is

Viðtalið við Bala Kamallakharan
er hægt að sjá í þættinum 

Klinkinu á www.visir.is.





Blaðamenn fá stundum símtöl og tölvupóst frá lesendum sem vilja minna 
á menn og mál sem tengjast hruninu og afl eiðingum þess. Í sumum til-
vikum eru þetta fínar ábendingar um athyglisverða vinkla á málum.  

Fyrir nokkrum dögum hringdi maður inn á fréttastofuna í þeim til-
gangi að benda blaðamanni á ýmislegt sem tengist umfjöllun fjölmiðla 
um mál tengd hruninu. Þar var af nógu að taka enda maðurinn á þeirri 

skoðun að íslenskir fjölmiðlar hefðu með öllu 
gleymt óráðsíu og vitleysisgangi góðærisáranna 
og hann nefndi í því samhengi bæði núverandi 
og fyrrverandi stjórnendur fyrirtækja og stjórn-
málamenn. Við vorum ekki alveg sammála um þá 
fullyrðingu þótt við sæjum báðir nauðsyn þess að 
rifja upp fortíðina.  

Símtalið var enn önnur áminning um hvernig 
ákvarðanir stjórnenda einkafyrirtækja, stjórn-
málamanna og annarra á árunum fyrir hrun hafa 
áhrif á líf okkar nú tæpum sex árum síðar. Þar 
sem stutt er í sveitarstjórnarkosningar minnti 
það einnig á ýmsar misgáfulegar ákvarðanir 
stjórnenda sveitarfélaga á árunum fyrir og eftir 
hrun. 

Í ársskýrslu eftirlitsnefndar með fjármál-
um sveitarfélaga fyrir árið 2012 kom fram að 
39 sveitarfélög stóðust ekki fjárhagsleg við-
mið sveitarstjórnarlaga miðað við ársreikninga 
2011. Skýrsla Íslandsbanka um stöðu íslenskra 
sveitarfélaga frá því í fyrra sýndi að 28 prósent 
þeirra stóðu ekki undir skuldbindingum sínum 
miðað við skulda- og tekjustöðu. Sandgerðisbær 
skuldaði sem dæmi 388 prósent af árstekjum 
sínum árið 2011 og Reykjanesbær rekur nokkrar 
hafnir í sveitarfélaginu sem nú skulda 7,3 millj-
arða króna – rúma hálfa milljón króna á hvern 
íbúa. Íbúar Vallahverfi sins í Hafnarfi rði keyra á 
hverjum degi fram hjá innisundlaug sem er sögð 
hafa farið rúman einn og hálfan milljarð fram úr 
áætlun og við vitum öll hvernig Álftanes drukkn-
aði í sinni sundlaug. Dæmin eru miklu fl eiri og 
þau má fi nna um allt land.  

Erfi ð skuldastaða margra sveitarfélaga mun hafa áhrif á lífskjör íbúa 
þeirra á næstu árum og jafnvel áratugum. Framtíðin er þó að vissu leyti 
óráðin og laugardaginn eftir viku verður hún enn og aftur í okkar hönd-
um. Því er nauðsynlegt að rifja upp fortíðina og afl eiðingar misgáfu-
legra ákvarðana.  

Það styttist í kosningar og því nauðsynlegt að rifja upp fortíðina:

Afleiðingar misgáfu-
legra ákvarðana

Sandgerðis-
bær skuldaði 
sem dæmi 388 
prósent af árs-
tekjum sínum 
árið 2011 og 
Reykjanesbær 
rekur nokkrar 
hafnir í sveitar-
félaginu sem 
nú skulda 7,3 
milljarða króna 
– rúma hálfa 
milljón króna á 
hvern íbúa.

Markaðshornið
Haraldur Guðmundsson
haraldur@frettabladid.is

Yfir 1.200 framleiðendur frá 40 löndum taka nú þátt í alþjóðlegu flugsýningunni 
ILA í Berlín sem stendur yfir til 25. maí næstkomandi. Angela Merkel, kanslari 
Þýskalands, opnaði sýninguna við hátíðlega athöfn í gær. Þar mátti meðal annars sjá 
ómannaða dróna sem voru sérstaklega þróaðir fyrir þýska herinn. Skipuleggjendur 
sýningarinnar gera ráð fyrir um 200 þúsund gestum á næstu dögum. 

Alþjóðlega fl ugsýningin í Berlín opnuð í gær 

Innheimtulausn fyrir 
framsækin fyrirtæki

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

Við viljum að þín viðskipti verði vandræðalaus. 

www.mynta.is 
Sími 569 2000
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Gengi gjaldmiðla FTSE
6,802.00 -42,55
 (0,62%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskipti

Í kvenréttindasöngnum Áfram stelpur 
segir „þori ég, vil ég, get ég?“ og 
svarað er „já ég þori, get og vil“. En 
þorum við og viljum í raun?

Það hefur verið mikið fjallað um 
jafnrétti kynjanna á ýmsum sviðum. 
Ég er sammála því að meira þarf að 
gera til að tryggja jafnrétti. En í dag 
vil ég skamma okkur stelpurnar. Við 
erum nefnilega oft sjálfum okkur 
verstar.

Engar súkkulaðikleinur í rekstri!
Ég og aðrir sem unnið hafa með 
konum í rekstri erum almennt sam-
mála um að auk þess að umhverfið 
geri okkur oft erfiðara fyrir þá gerum 
við okkur enga greiða sjálfar. Algengt 
er að við rukkum of lítið fyrir vörur 
okkar og þjónustu og hugsum allt of 
smátt. Sem mentor í frumkvöðlapró-
grömmum sé ég allt of oft hræðslu-
blik í augum kvenna þegar ég tala 
um hvert væri hægt að fara með við-
skiptahugmyndina og hvet þær til að 
hugsa stórt. Og þegar kemur að því 
að selja þá er eins og mörgum finnist 
ljótt að selja og ljótt að græða. 

Steininn tekur svo alveg úr þegar 
kemur að konum og tækni því við 
erum margar hræddari við tölvuna 
og það sem í henni býr en við tröll 
og forynjur. Þetta á við konur á öllum 
aldri og á öllum menntunarstigum. 
Staðreyndin er sú, fyrir konur í rekstri, 
að þær sem ekki nýta sér tæknina 
munu klárlega dragast aftur úr þeim 
samkeppnisaðilum sem gera það. 
Það er engin forgjöf í viðskiptum. Það 
er ekki hægt að vera með og fá að 
vera súkkulaðikleina.

Þú verður að þora og vilja!
Ég á níu ára stelpu. Eitt það dýr-
mætasta sem ég get gefið henni 
er sterk sjálfsmynd og sjálfsöryggi. 
Vissan um að hún getur allt sem hún 
vill og ætlar sér. Sem betur fer fæ 
ég hjálp til dæmis frá aðilum eins 
og Skema sem vinna markvisst í að 
byggja upp sjálfsmynd stelpna og að 
eyða tæknifóbíu. Fyrir okkur sem eldri 
erum liggur þetta alfarið hjá okkur 
sjálfum. Við verðum að ætla okkur að 
breyta þessu. 

Ef við þorum ekki, viljum ekki og 
getum ekki sjálfar, þá er ekki hægt að 
ætlast til að aðrir trúi á okkur og veiti 
okkur sömu tækifæri og strákarnir fá. 
Það mun enginn breyta þessu nema 
við sjálfar. Við hvað ertu hrædd? Hvað 
viltu? Ef þú þorir og vilt þá muntu 
geta!

Þorirðu, viltu 
og geturðu?

Save the Children á Íslandi

Lárus Óskarsson, framkvæmdastjóri 
Aðfanga, dótturfélags Haga, seldi í 
gær 967.586 hluti í Högum fyrir rúmar 
42,4 milljónir króna. 

Þetta kom fram í flöggun til Kaup-
hallarinnar þar sem Lárus flokkast sem 
fruminnherji. Gengi hlutabréfa í Högum 
hafði hækkað um 1,63% við lokun 
markaða í gær. Það var mesta hækkun 
dagsins. 6.587.500 hlutir í félaginu 
höfðu þá skipt um hendur.

20.5.2014 „Það er gríðarlega mikilvægt fyrir íslensk orkufyrirtæki, 
sem eru að stærstum hluta í eigu þjóðarinnar, að eiga í viðskiptum 
við fyrirtæki sem treysta má að standi í skilum og eru fús að semja 
um orkukaup til langs tíma. Það vill gleymast að sú langtímaskuld-
binding hefur gert Íslendingum kleift að ráðast í miklar fjárfest-
ingar í virkjunum, sem sumar eru þegar farnar að skila gríðar-
legum arði og öðrum sem eiga eftir að gera það þegar líður 
á fjárfestingartímabilið, eins og tíðkast um kostnaðarfrekar 
fjárfestingar í innviðum.“  Ragnheiður Elín Árnadóttir, 

iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

42 MILLJÓNIR KRÓNA
Innherji seldi í Högum

Hampiðjan USA í Seattle, dótturfyrir-
tæki í eigu Hampiðjunnar hf., hefur 
keypt 65 prósenta hlut í netaverk-
stæðinu Swan Net L.L.C. í Seattle 
í USA. Þrír stofnendur Swan Net, 
ásamt einum smærri meðeiganda, 
höfðu verið eigendur fyrirtækisins frá 
stofnun þess árið 1995. Hampiðjan 
keypti hlut tveggja þeirra í nánu 
samráði við þriðja aðaleigandann og 
framkvæmdastjórann, Seamus Melly. 

65% 
Hampiðjan kaupir í Seattle
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VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum, 
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð 
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í 
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. S. 824 
1238.

ÓDÝR GARÐSLÁTTUR
Garðsláttur fyrir húsfélög og 
eintaklinga. Vönduðu vinnubrögð. Engi 
ehf. Sími 615-1605

 Bókhald

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

Tökum að okkur færslu bókhalds og 
launaútreikning. Gerum tilboð svo 
ekki komi til auka kostnaðar. Áralöng 
reynsla. Bókun og viðskipti ehf. Sími 
663-1001

 Málarar

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. Frí 
verkskoðun og tilboð. s.8919890 
malarar@simnet.is

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

 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

 Húsaviðhald

 Tölvur

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

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

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

Spái í spil og bolla sími 8672505.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 235x235, 217x217, 
210x210, 200x200, 217x235, 217x174. 
Lokin þola 1000 kg jafnarðarþunga 
af snjó. Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000

Lay-Z-Spa uppblásnu heitu pottarnir 
Fást hjá VDO í borgartúni. Tilboðsverð 
aðeins 109 þús. Lok, dæla, hitari 
og hreinsibúnaður fylgir með. VDO 
Borgartún 36 S: 588 9747 www.vdo

Ungnautakjöt beint frá býli. Nýjung 
minnst 1/8 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.

 Verslun

 Heilsuvörur

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

 Nudd

Heilsunudd opið frá kl.10:00-20:00. S. 
5616254 / 8543454

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

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskút, kænu eða 
kjölbát. Námskeið fyrir börn og 
fullorðna. Sjá nánar inn á www.
brokey.is

 Flug

EINKAFLUGMANNSNÁM Í 
 FLUGSKÓLA ÍSLANDS - 

Í SUMAR.
Láttu drauminn rætast! 
Einkaflumannsnám hefst 2. júní. 
Skráðu þig í nám. Fyrsta skrefið í átt 
að atvinnuflugmanni. Kvöldskóli - nám 
með vinnu. Skemmtileg upplifun 
og frelsi - fylgir fluginu. Einnig 
helgarnámskeið fyrir 14 - 16 ára. 
Kannaðu málið! Skráning á www.
flugskoli.is

 Ökukennsla

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

 Ferðalög

FRÁBÆR STAÐSETNING, LA 
MARINA Á SPÁNI!

Nokkrar vikur lausar í sumar og haust. 
Lárus s. 897 1012, larushalldors@
gmail.com

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

HERBERGI TIL LEIGU Í 
DALBREKKU, KÓPAVOGI.

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

55.000 á mánuði. 

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

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

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

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

month.
gsm 824 4535 

leiga@leiguherbergi.is

 Húsnæði óskast

30 KK óskar eftir að leigja snyrtilega 
stúdíó íbúð. Uppl. s. í síma 895-7360.

 Geymsluhúsnæði

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

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

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

SÓLAR EHF
Óskum eftir hressu fólki í 
ræstingarvinnu, hlutastarf. Nánari 
uppl á skrifstofu Sólar Kleppsmýarveg 
8, 104 R milli 10-16. We are looking 
for people for cleaning jobs, part 
time. More info at Sólar office 
Kleppsmýrarveg 8, 104 R between 
10-16. Must speak icelandic or english.

HEILDVERSLUN
Með blóm og tengdar vörur óskar 

eftir að ráða starfsmann sem 
fyrst. Um er að ræða fjölbreytt 
framtíðarstarf við afgreiðslu, 

útakstur ofl tilfallandi. Æskilegur 
aldur umsækjenda er 20 - 30 ár.
Áhugasamir sendi fyrirspurnir 
/ umsóknir á netfangið; info@
flora.is athugið að ekki er um 

sumarstarf að ræða!

MÁLARAR ATHUGIÐ!
Óskum eftir málurum eða vönum 

mönnum í fullt starf.
Umsóknir sendist á 

thjonusta@365.is Merkt: 
„málari”

Getum bætt við okkur smiðum, 
múrurum, málurum í viðgerðarvinnu 
og vönum mönnum í hellulögnum. 
Uppl.í s. 6125001 eða vidhald@
vidhald.is

Veitingahús í Hafnarfirði óskar eftir 
starfsfólki í sal, hlutastarf. Uppl. í S. 
822 5229.

 Atvinna óskast

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

Rafvirki, húsasmiður og málari geta 
bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 848 
6904

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

Torfærukeppni í Jósepsdal til styrktar 
krabbameinssjúkum börnum 25 maí 
kl. 13:00. Miðaðverð 1500 kr frítt inn 
fyrir 12 ára og yngri.

 Einkamál

atvinna

Aðalfundur 
 

Aðalfundur Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra 
verður haldinn í húsnæði félagsins að Háaleitisbraut 
13, miðvikudaginn  28. maí kl. 17,00.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf í samræmi við 4. gr.  
í skipulagsskrá Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra.

Stjórnin

fundir / mannfagnaður

MIÐVIKUDAGUR  21. maí 2014 17
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

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. barnahjal, 6. frá, 8. spíra, 9. fæðu, 
11. org, 12. brella, 14. högg, 16. býli, 
17. yfirgaf, 18. fóstra, 20. drykkur, 21. 
útungun eggja.

LÓÐRÉTT
1. afkvæmi, 3. Í röð, 4. burnirót, 5. 
gums, 7. lánsamur, 10. skaði, 13. 
útdeildi, 15. smyrsl, 16. hryggur, 19. 
samtök.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. babl, 6. af, 8. ála, 9. mat, 
11. óp, 12. bragð, 14. spark, 16. bæ, 
17. fór, 18. ala, 20. te, 21. klak. 
LÓÐRÉTT: 1. lamb, 3. aá, 4. blóðrót, 
5. lap, 7. farsæll, 10. tap, 13. gaf, 15. 
krem, 16. bak, 19. aa.

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.

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

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

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

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

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

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

Ef þú myndir læra jafn mikið í 
rúmfræði og þú ert búinn að læra 
í þessari handbók ökumannsins 

myndirðu fá 10 í faginu!

Ég fékk 
10 í rúmfræði.

Ég fæ 
reyndar 

10 í öllum 
fögum.

Það er erfitt að 
nöldra í gáfuðum 

krökkum.

* Andvarp * Þarftu 
að vera svona 

mikill vinnualki?!

Trúirðu 
þessu?

Þetta er 
skrýtið.

Öll tæki bila á 
sama degi!

Það er frekar 
ógnvekjandi!

Ég veit ekki hvort þetta er 
slys eða samsæri!

Mamma, mér finnst 
ekki þægilegt hvernig 

brauðristin horfir á mig.

„Karlmenn eru ekki nauðsynjavara. Þeir eru lúxusvara.“
Cher

Gauti Páll Jónsson (1.618) hafði 
hvítt gegn Sverri Erni Björnssyni 
(2.126) í sjöttu umferð b-flokks 
Wow  air Vormóts TR. 
Hvítur á leik:

25. Hxf7! Kxf7? (25...Dc4! er lang-
besti leikurinn) 26. Dxh7! Bxg5 (26...
Bf8 27. Hf3+ Ke7 28. Dg6!) 27. Be6+ 
Kf6 (27...Ke8 28. Hf3!) 28. Hf3+ Ke5 
29. Dd3! Dc5 30. De2+ og svartur 
gafst upp enda mát eftir 30...Kd4 31. 
Hf4#. Glæsilega teflt hjá Gauta Páli. 
www.skak.is Íslandsmótið hefst á 
föstudag.



t

ht.is
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

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

Nýji 6th SENSE ísskápurinn með Fresh Control tækninni laðar fram hinn sanna keim ferskleikans. Þökk sé sérstökum skynjurum sem 
eru mjög virkir í að stýra hita- og rakastiginu, varðveitist útlit, áferð og bragð matarins allt að fjórum sinnum lengur. Ennfremur er 
sérstakt hólf fyrir kjöt og fisk sem tryggir stöðugt hitastig við 0°C - til að viðhalda næringargildinu, ferskleikanum og bragðinu óbreyttu.

HÉR ER ÍSSKÁPUR MEÐ HÁÞRÓAÐRI NÆMNI FYRIR LANGVARANDI FERSKLEIKA
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BÆKUR  ★ ★★★★

20 tilefni til dagdrykkju
Tobba Marínós
FORLAGIÐ

20 tilefni til dagdrykkju er þriðja 
bók Tobbu Marínós. Bókin er ein-
hvers konar 
æv isaga og 
segir frá upp-
vexti Tobbu, 
minningum af 
æskuheimil-
inu í Kópavogi, 
ferlinum í blaða-
mennsku og röð 
misheppnaðra 
sambanda, svo 
nokkuð sé nefnt. 
Þá fjallar seinni 
hlutinn að miklu 
leyti um kokteila, 
tengslamyndun, 
Ölstofu og þjóð-
þekkta karlmenn.

B ók i n  k a n n 
að vera áhuga-
verð fyrir þá sem 
þekkja Tobbu, en 
fyrir þau okkar 
sem aðeins þekkja 
hana úr fréttum fjölmiðla er 
bókin hvorki fugl né fiskur. Líf 
Tobbu er einfaldlega ekki í frásög-
ur færandi því að söguhetjan vinn-
ur fátt annað sér til afreka en að 
vaxa úr grasi og vera gamansöm. 
Sennilega er sögunni ætlað að vera 
í einhverjum skilningi þroskasaga 
en í hana vantar öll átök og lesand-
inn fær á tilfinninguna að Tobba 
ritskoði sjálfa sig hressilega. Á 
einhvern hátt minnir textinn á 
gamansamar færslur í gestabók-

um í sumarbústöðum, hálfkveðnar 
vísur um það sem fram fór. 

Hitt er svo annað mál að Tobba er 
ágætlega ritfær, kemst oft skemmti-
lega að orði og vill öllum í borg-
inni vel. Meinið er bara það að það 
vantar tíðindin í þessa sögu og þar 
vegur þyngst að Tobbu 

tekst aldrei að setja 
sig í spor þess barns 
og þess unglings 
sem hún eitt sinn 
var, sýna okkur inn 
í huga sjálfrar sín 
á æskuárum. Hún 
horfir á sjálfa sig 
úr fjarska, án þess 
að gerast nokkurn 
tíma nærgöngul, 
og því stendur fátt 
eftir nema frekar 
almenn frásögn 
af ævi millistétt-
arstúlku úr Kópa-
vogi.  

Víst á Tobba 
Marinós skemmti-
lega spretti í 
frásögn og stíl 
í þessari bók 
sinni og vera má 

að hún skemmti 
ýmsum. En hún geldur fyrir tíð-
indaleysið, það er lítið kjöt á bein-
um í þessari ævisögu. Ekki efast ég 
um að gaman geti verið að sitja að 
dagdrykkju með Tobbu en að lesa 
um hana er öllu síðra.

 Ólöf Skaftadóttir

NIÐURSTAÐA: Bókin kann að vera 
áhugaverð fyrir þá sem þekkja Tobbu, 
en fyrir þau okkar sem aðeins þekkja 
hana úr fréttum fjölmiðla er bókin 
hvorki fugl né fiskur.

Tilefnislaus dagdrykkja

Listahátíð er sett á fimmtudag-
inn og þá byrjum við að vinna í 
lifandi vinnustofu og verðum að 
vinna næstu tvær vikur,“ segir 
Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir 
hönnuður, sem er forsprakki og 
sýningarstjóri sýningarinnar Í 
þínar hendur – þrívíð sköpun og 
tækni sem hefst í Galleríi Sparki 
á morgun. „Fólk getur svo komið 
inn af götunni, gengið um og séð 
hvernig svona skapandi ferli verð-
ur til. Í lok hvers dags munum við 
síðan þrívíddarprenta það sem 
orðið hefur til þann daginn.“
Guðrún Lilja hefur sett saman 
þverfaglegt hönnunarteymi í 
hönnunargalleríinu Sparki við 
Klapparstíg. Þar verður unnið 
með þrívíða prentun og kannað 
hvaða möguleikar fylgja slíkri 
tækni. Að verkefninu standa 
Ólafur Ómarsson, vöruhönnuð-
ur og tölvunarfræðingur, Embla 
Vigfúsdóttir leikjahönnuður, Jón 

Helgi Hólmgeirsson vöruhönnuð-
ur, myndlistarmennirnir Kolbeinn 
Hugi Höskuldsson og Ragnar Már 
Nikulásson, auk tveggja nema 
í vöruhönnun við Listaháskóla 
Íslands, þeirra Elsu Dagnýjar 
Ásgeirsdóttur og Auðar Inez Sell-
gren.

„Það verður mikið um tilraunir 
og þróanir og það er ferlið sjálft 
sem áherslan er á,“ segir Guð-
rún Lilja. „Við vitum ekkert hvað 
kemur út úr þessu á endanum 
heldur er þetta bara frábært fag-
fólk að vinna saman í vinnustofu. 
Þann 5. júní verður síðan lokahóf 
þar sem afraksturinn verður tek-
inn saman.“

Verkefnið er samstarfsverk-
efni Studiobility ehf., Listahátíð-
ar í Reykjavík og Hönnunarsjóðs 
Auroru og Spark er opið virka 
daga frá klukkan 10 til 18 og laug-
ardaga frá 12 til 16.

 fridrikab@frettabladid.is

Áhersla á hið 
skapandi ferli
Í þínar hendur–  þrívíð sköpun og tækni nefnist opin 
vinnustofa sem starfrækt verður í Galleríi Sparki á 
Listahátíð eða frá 22. maí til 5. júní.

GUÐRÚN LILJA 
GUNNLAUGS-
DÓTTIR OG 
EMBLA VIGFÚS-
DÓTTIR  „Við 
vitum ekkert 
hvað kemur 
út úr þessu á 
endanum heldur 
er þetta bara 
frábært fagfólk 
að vinna saman 
í vinnustofu.“ 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VIÐ KOMUM ÞVÍ TIL SKILA

Með biðpósti sleppurðu við að pósturinn 
hlaðist upp heima hjá þér meðan þú ert í fríi.

Pantaðu biðpóst á www.postur.is eða á næsta 
pósthúsi og þú velur hvar pósturinn þinn bíður 
eftir þér.

www.postur.is

PANTAÐU BIÐPÓST
FYRIR SUMARFRÍIÐ!
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Tríó saxófónleikarans Sigurð-
ar Flosasonar, Himnastigatríóið, 
heldur tónleika í Hannesarholti í 
kvöld klukkan 20.30. Tónleikarnir 
eru tileinkaðir söngkonunni Billie 
Holiday en hún hefði orðið 99 ára 
þann 7. apríl síðastliðinn. Á efnis-
skrá verða lög sem Billie hljóðrit-
aði og tengjast henni sterklega.  

Tríóið skipa, auk Sigurðar, þeir 
Eyþór Gunnarsson á píanó og 
danski kontrabassaleikarinn Lenn-
art Ginman, en hann kemur hingað 
til lands sérstaklega vegna þessara 
tónleika. Tríóið er stundum kennt 
við sinn fyrsta disk, Himnastig-
ann, sem kom út árið 1999 og fékk 
frábæra dóma. Tveimur árum 
síðar kom annar diskur, Djúpið, 
sem hlaut einnig mjög góðar við-
tökur.  

Himnastigatríóið snýr nú aftur 

eftir langt hlé og einbeitir sér, 
nú sem fyrr, að túlkun klassískra 
djassstandarda með áherslu á lif-
andi og ljóðrænt samspil. Þess 
má geta að Sigurður Flosason 
var kjörinn djassleikari ársins 
á íslensku tónlistarverðlaunun-
um í febrúar sem leið og Eyþór 
Gunnarsson hlaut, ásamt félögum 
sínum í Mezzoforte, heiðurs-
verðlaun íslensku tónlistarverð-
launanna. Lennart Ginman er einn 
af fremstu kontrabassaleikurum 
Dana, bæði vel þekktur og virtur 
í dönsku djasslífi.

Bille Holiday er í hópi áhrifa-
mestu söngkvenna djassins. og 
flutti bæði klassíska standarda og 
eins lög sem samin voru sérstak-
lega fyrir hana. Tríóið mun á tón-
leikunum í kvöld flytja blöndu af 
hvoru tveggja.  - fb

Himnastigatríóið snýr 
aft ur eft ir langt hlé
Himnastigatríó Sigurðar Flosasonar heldur tónleika 
til heiðurs Billie Holiday, sem hefði orðið 99 ára í ár.

Hildur Bjarnadóttir myndlistar-
maður opnar sýningu í Hverfis-
galleríi á morgun klukkan 18. Sýn-
ingin heitir Kortlagning lands og 
þar verða til sýnis ný verk eftir 
Hildi. 

„Ég er að kortleggja mjög 
ákveðið land, nánar tiltekið 
tveggja hektara landsspildu fyrir 
austan sem ég er nýbúin að eign-
ast. Landið hefur mikla merkingu 
fyrir mig og á því hefur ekkert 
verið byggt eða ræktað. Það er 
mótað af náttúruöflum og dýralífi. 
Ég sé þetta fyrir mér eins og ómál-
aðan striga,“ segir Hildur um sýn-
inguna, en hún hyggst byggja sína 
framtíð á umræddri landspildu.

„Ég nota plöntur almennt í minni 
myndlist og hér er engin breyt-
ing á. Plöntur taka upp og endur-
spegla þann stað sem þær koma 
frá. Bæði taka þær umhverfið inn 
bókstaflega, í gegnum ræturn-
ar og í loftinu í gegnum blöðin og 
blómin. En plöntur taka líka í sig 
fólk og menningu og staðinn, sem 
er ef til vill á huglægari nótum,“ 
segir Hildur og bætir við. „Þann-
ig að ég nota plöntur mikið sem 
tengingu við staði og fólk. Þess-
ar plöntur eru ekki hvaða plöntur 
sem er heldur hafa tenginguna við 
landið.“ 

Hildur vinnur svo úr plöntunum 
liti og litar ullarþræði og silki, auk 
þess sem hún notar hörþráð sem 
hún hefur litað með hefðbund-
inni akrílmálningu. Svo vefur hún 

saman þræðina og blandar þann-
ig saman tveimur mjög ólíkum 
heimum. „Mín rannsókn í gegn-
um þetta er að akríl er manngert 
og dautt efni en inniheldur alla liti, 

en plöntuheimurinn er andstæðan 
og inniheldur takmarkaða litapall-
ettu en inniheldur að sama skapi 
bókstaflega staðinn sem þær koma 
frá og hafa allt aðra dýpt og merk-
ingu,“ segir Hildur að lokum og 
bætir við að þessar tvær andstæð-
ur, náttúrulegu litirnir og gervilit-
irnir, dragi fram einkenni hverjir 
annars. Hildur dregur fram plönt-
urnar í forgrunn á sýningunni með 
því að nefna verkin eftir þeim. Sýn-
ingin er liður í dagskrá Listahátíð-
ar í Reykjavík. olof@frettabladid.is

Sér landið sem 
ómálaðan striga
Hildur Bjarnadóttir opnar sýningu á morgun klukkan sex í Hverfi sgalleríi. 

HIMNASTIGATRÍÓIÐ  Sigurður Flosason, Eyþór Gunnarsson og Lennart Ginman 
heiðra Billie Holiday í kvöld.

LIÐUR Í LISTAHÁTÍÐ  Sýning Hildar heitir Kortlagning lands. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

 Ég nota plöntur 
almennt í minni 
myndlist og hér 

er engin breyting á.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

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

KOMDU OG PRÓFAÐU CITROËN BERLINGO VAN

citroen.is

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

Útbúnaður og gerð getur verið frábrugðin mynd í auglýsingu

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

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

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

„Við erum að leita að einhverj-
um sem hefur gaman af lífinu og 
finnst gaman að spjalla við ferða-
fólk og flakka um Húsavík í geim-
farabúningi,“ segir Húsvíkingur-
inn Örlygur Hnefill Örlygsson, 
sem stofnað hefur safn um sögu 
land- og geimkönnunar í sama 
húsnæði og hýsti Reðasafnið forð-
um. Safnið ber heitið The Explor-
ation Museum og verður formlega 
opnað um helgina. „Ég heillað-
ist af könnun og könnunarsögu 
þegar geimfararnir voru að æfa 
sig hér fyrir tunglferðirnar. Ég 

ákvað svo að fara að safna að mér 
munum tengdum þessu öllu og er 
búinn að vera að setja upp safn-
ið í allan vetur,“ segir Örlygur, 
en hann leitar nú að einhverjum 
hressum einstaklingi til að taka 
að sér óvenjulegt starf í sumar. 
„Ég hafði ákveðið að kaupa geim-
farabúning af fyrirtæki í Banda-
ríkjunum til þess að hafa á safn-
inu og þegar búningurinn kom 
fannst okkur skondið að kaupa 
annan og nota hann í markaðs-
setningu. Við erum því að leita að 
einhverjum hressum einstaklingi 

sem vill vera geimfari á Húsavík 
í sumar.“

Örlygur segir að hver sem er 
geti sótt um en áhugasamir geta 
kynnt sér starfið á geimfari.is.

  kristjana@frettabladid.is

Húsvíkingar leita að 
hressum geimfara
Örlygur Hnefi ll Örlygsson opnar The Exploration Museum á Húsavík. Um er að 
ræða safn um sögu land- og geimkönnunar. Örlygur leitar að geimfara í sumarstarf.

  Ég heillaðist af 
könnun og könnunarsögu 

þegar geimfararnir voru 
að æfa sig hér fyrir 

tunglferðirnar.

SPENNANDI 
SUMARSTARF 
 Örlygur Hnefill 
hvetur hressa 
einstaklinga í 
leit að sumar-
starfi að sækja um 
geimfara starfið.

VONARSTRÆTI
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D 
HARRÝ OG HEIMIR 
GRAND BUDAPEST HOTEL

KL. 5.20 - 6 - 8 - 9 - 10.40
KL. 6 - 9
KL. 8 
KL. 5.45 - 10

X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST 3D 
X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST 3D LÚXUS 
VONARSTRÆTI 
VONARSTRÆTI LÚXUS
BAD NEIGHBOURS
LÁSI LÖGGUBÍLL
THE OTHER WOMAN
THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D
RIO 2 2D ÍSL. TAL 

KL. 5.20 - 8 - 10.45
KL. 5.20 - 10.45
KL. 3.20 - 5.20 - 8 - 10.40
KL. 8
KL. 5.50 - 8 - 10.25
KL. 3.30
KL. 8
KL. 5 - 10.10
KL. 3.10

Miðasala á: 

- LILJA KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, FRÉTTABLAÐIÐ

- HJÖRDÍS STEFÁNSDÓTTIR, MORGUNBLAÐIÐ

- ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON, SVARTHÖFÐI

STANSLAUS SPENNA OG BRJÁLAÐ 
SKEMMTANAGILDI. LANGBESTA X-MYNDIN!
- T.V., BIOVEFURINN OG S&H

- EMPIRE

STANSLAUS SPENNA OG BRJÁ
SKEMMTANAGILDI LANGBES
STANANSLAUAUS SPPEENNAA OOG B

 EMPIRE- EEMPMPIRERE

X-MEN 3D 7, 10(POWER)
VONARSTRÆTI 5, 8, 10:40
BAD NEIGHBOURS 8, 10:10
LÁSI LÖGGUBÍLL 5
RIO 2 2D 5

EMPIRE T.V. - Biovefurinn/S&H

 

www.laugarasbio.isSími: 553-20755%

“IT COULD BE HIS BEST FILM SO FAR” - 
THE GUARDIAN

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

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

LOS ANGELES TIMESCHICAGO SUN TIMES

THE 
BATTLE FOR 
THE STREET 

BEGINS.

SETH ROGEN ZAC EFRON ROSE BYRNE

AKUREYRI
KEFLAVÍK

CHICAGO TRIBUNE

ROGEREBERT.COM

FILM.COM

T.V., BÍÓVEFURINN OG S&H

FYRIR tveimur árum sat ég inni á Hress-
ingarskálanum við Austurstræti og var 
að borða eitthvað sem ég man ekkert hvað 
var. Ég var samt örugglega heillengi að 
velja það af matseðlinum. Skipti kannski 
oft um skoðun. En ég man sem sagt ekkert 
hvað það var, enda kemur það ekki sög-
unni við. Inn á kaffihúsið gengur gömul 
kona með eldhúsrúllur og innkaupapoka. 

Hún hálfkjagar inn og fær sér svo sæti 
við hringlaga borð í miðju rýminu. 
Kastar mæðinni. Eftir dálitla stund sér 
hún afgreiðslustúlku og vinkar til henn-
ar. Hún kemur. „Áttu kaffi og tertu?“ 
spyr sú gamla.

ÉG veit ekki hvers vegna þessi minning 
festist í hausnum á mér. Ég man ekkert 
hvernig þessi kona leit út, ég myndi 
líklega ekki þekkja hana í dag. 

AFGREIÐSLUKONAN horf-
ir undrandi á gömlu konuna 
sem hefur ekki svo mikið sem 
gjóað augunum á matseðilinn. 
„Hvernig tertu má bjóða þér?“ 
spyr hún og horfir eiginlega 
meira á matseðilinn en gömlu 
konuna. „Það hef ég ekki hug-

mynd um,“ svarar sú gamla. „Helst ein-
hverja með rjóma.“ Svo lítur hún undan, 
spennir greipar á borðinu og brosir í átt að 
veggnum. 

HELST bara einhverja með rjóma. Hún 
krafðist þess ekki einu sinni. Nú þarf ég 
að slá nokkra varnagla. Þessi pistill á alls 
ekki að lesast sem ádeila á samfélagið 
sem er svo yfirfullt af valmöguleikum að 
maður getur varla ákveðið í hvorn fótinn 
maður á að stíga. Nei. Þetta er ekki heldur 
ádeila á neyslusamfélagið. 

NEI, ég bara mundi allt í einu eftir þessari 
gömlu konu á Hressó fyrir tveimur árum. 
Hún var alsæl þegar hún fékk rjómatert-
una sína og kaffibollann. Hugsanlega setti 
hún spurningarmerkið við leirbollann sem 
kaffið var borið fram í, hefði líklega kosið 
næfurþunnt postulín. Hún kláraði tertu-
sneiðina og kaffið, ég vil meina að hún 
hafi brosað allan tímann en það er kannski 
skekkja í minningunni, svo stóð hún upp 
og kjagaði heim á leið með eldhúsrúllurnar 
sínar. 

HVER var þessi kona? Ég veit það ekki. 
En þetta var kona sem kunni á lífið.

Helst einhverja með rjóma
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Leður í sól og sumaryl
Leður fer aldrei úr tísku. Það vita frægustu konur heims sem hafa sést spóka sig í alls kyns leðurfl íkum þó sólin 

skíni hátt á himni. Leðrið passar við alls kyns tilefni, hvort sem það er kvöldstund með góðum vinum 
eða á rauða dreglinum eins og meðfylgjandi myndir sýna og sanna.

SPJALLÞÁTTALEÐUR  Leikkonan 
Emily VanCamp var í leðurkjól frá 
Sachin + Babi þegar hún var gestur 
Jimmy Fallon í The Tonight Show.

DREGILSLEÐUR 
 Cameron Diaz var 
í leðurkjól frá The 
Row á frumsýningu 
myndarinnar The 
Other Woman í 
London.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Snyrtivörurisinn Elizabeth Arden 
tilkynnti fyrir stuttu að sala á ilm-
vötnum hefði dregist saman um 
rúm tuttugu prósent, þá sérstak-
lega ilmvötn fræga fólksins, til að 
mynda Justins Bieber og Taylor 
Swift.

Merkið lætur þó ekki deigan síga 
en á árinu eru væntanlegir ilmir 
frá Justin Bieber, Nicki Minaj og 
Britney Spears. 

Ilmir Beyoncé og Britney Spears 
hafa ekki verið vinsælir upp á síð-
kastið en ilmur strákasveitarinnar 
One Direction rýkur út. - lkg

Sala ilmvatna 
dregst saman

VINSÆLIR  Fólk vill ilma eins og One 
Direction.

AÐDÁENDA-
 LE ÐUR  Leik-
konan Shailene 
Woodley mætti 
á aðdáenda-
viðburðinn The 
Fault In Our 
Stars í Nashville 
í leðurbuxum frá 
Barbara Bui.

FRUMSÝNINGAR-
LEÐUR  Leikkonan 
Emma Stone mætti 
í þessum kjól 
frá Lanvin þegar 
kvikmyndin The 
Amazing Spider-Man 
2 var frumsýnd í 
Frakklandi. PARTÍLEÐUR 

 Fyrirsætan 
Cara Dele-
vingne bauð 
upp á bert á 
milli og leður-
buxur í teiti í 
London.

Landakotsskóli

LÍTILL SKÓLI Í VESTURBÆNUM MEÐ TRAUSTA 
OG METNAÐARFULLA NÁMSKRÁ:

 Lestrarkennsla frá 5 ára bekk og upp úr.
 Enska og franska frá 5 ára bekk og upp úr.
 Fleiri tímar í íslensku og stærðfræði

en námskrá kveður á um.
 Ríkulegt framboð list- og verkgreina; dans, leiklist, 

myndmennt, smíði, textílmennt, tónmennt.
 Heimspekikennsla og þjálfun í gagnrýninni hugsun.
 Litlir bekkir og öflugt foreldrasamstarf.
 Hollur og góður matur frá Krúsku.

BOÐIÐ ER UPP Á MJÖG ÖFLUGT 
FRÍSTUNDASTARF AÐ LOKINNI KENNSLU:

 Skipulagt tónlistarnám (fiðla, kór og tónspuni).
 Myndlist í samstarfi við Myndlistaskólann í Reykjavík.
 Jóga.
 Forritun, hreyfimyndagerð, 

þrívíddarhönnun/prentun.
 Skák og leiklist.
 Listasmiðjur undir stjórn ýmissa listamanna.
 Hollur og góður síðdegisbiti.
 Útivist og öflug hreyfing.
 Tenging við íþróttastarf.

Allar nánari upplýsingar á heimasíðu skólans www.landakotsskoli.is. 
 

Nokkur pláss eru laus í 5 ára bekk og 2. bekk næsta skólaár. 
Umsóknareyðublað á heimasíðu.

Hafið samband í síma 510 8200 eða með tölvupósti á landakotsskoli@landakotsskoli.is 
og komið og skoðið skólann þegar ykkur hentar.
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 Ég vona að okkur 
takist að vera meðal 

þriggja efstu liða í 
deildinni.

Patrick Pedersen, leikmaður Vals.
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HM Í FÓTBOLTA Í BRASILÍU
22 DAGAR Í FYRSTA LEIK

NORMAN WHITESIDE frá Norður-Írlandi bætti 
met Pele á HM á Spáni 1982 þegar hann varð 
yngsti leikmaðurinn til að spila leik í úrslitakeppni 
HM en Whiteside var aðeins 17 ára og 41 dags 
þegar hann lék með Norður-Írum á móti Júgó-
slövum 17. júní 1982. Pele var þá búinn að eiga 
metið frá 1958 þegar hann var aðeins 17 ára, 7 
mánaða og 23 daga í fyrsta HM-leik sínum. Pele 
er aftur á móti ennþá sá yngsti til að skora, 
skora þrennu og skora í úrslitaleik á HM auk 
þess sem enginn hefur orðið heimsmeistari 
jafn ungur og Pele var í úrslitaleik HM í Sví-
þjóð þá aðeins 17 ára og 249 daga gamall.

FÓTBOLTI Patrick Pedersen, sókn-
armaður Vals, er leikmaður fjórðu 
umferðar Pepsi-deildar karla að 
mati Fréttablaðsins en hann er 
nýkominn aftur til Valsmanna 
eftir að hafa slegið í gegn á Hlíð-
arenda á síðari hluta tímabilsins í 
fyrra.

Þá skoraði hann fimm mörk í níu 
leikjum og var þá lánsmaður frá 
Vendsyssel í heimalandinu. Fyrir 
tæpri viku, á lokadegi félaga-
skiptagluggans, var skyndilega 
tilkynnt að Valur hefði komist að 
samkomulagi við félagið um kaup 
á Pedersen og kom hann hingað til 
lands um helgina.

Magnús Gylfason, þjálfari Vals, 
setti Pedersen beint í byrjunarliðið 
og þakkaði hann fyrir sig með því 
að skora tvö mörk í 5-3 sigri liðs-
ins á Val.

„Þetta var frábær byrjun og gott 
fyrir mig enda hafði ég ekki spil-
að leik í byrjunarliði í meira en 
mánuð,“ sagði Pedersen í samtali 
við Fréttablaðið í gær.

Vil skora fullt af mörkum
„Mér leið vel að vera kominn aftur 
í Valstreyjuna. Ég vona bara að við 
höldum áfram á þessari braut en 
til þess þurfum við að bæta varn-
arleikinn. Það var frábært að 
skora fimm mörk í þessum leik en 
að sama skapi gengur ekki að fá 
þrjú mörk á okkur í hverjum leik.“

Hann hefur metnað til að standa 
sig vel í deildinni í sumar en veit 
ekki hvað tekur við að tímabilinu 
loknu. „Ég vona að okkur tak-
ist að vera á meðal þriggja efstu 
liðanna í deildinni og að ég muni 
skora mikið af mörkum. Það eru 
þó bara fjórar umferðir búnar enn 
sem komið er og næsta verkefni er 
leikur gegn Stjörnunni á fimmtu-
dag [á morgun]. Það verður erfiður 
leikur,“ bætir Pedersen við.

Hann telur að Valsliðið sé betur 
skipað en í fyrra. „Það eru nokkr-
ir nýir leikmenn komnir og það 
er góð blanda af Íslendingum og 

erlendum leikmönnum í hópnum,“ 
segir hann.

Vildi fá að spila meira
Pedersen er 22 ára gamall og segir 
ástæðu þess að hann hafi tekið til-
boði Vals að hann hafi viljað spila 
meira. „Ég var í byrjunarliðinu 
í fyrstu tveimur leikjunum [hjá 
Vendsyssel] í vetur en svo á bekkn-
um. Ég er því ánægður með að 
vera kominn til Vals en hvað ger-
ist svo í framtíðinni verður bara að 
koma í ljós. Ég einbeiti mér fyrst 
að þessu tímabili með Val.“

Sem fyrr segir kom hann með 
skömmum fyrirvara til landsins og 
deilir hann fyrst um sinn íbúð með 
þeim Matarr Jobe og Lucas Ohlan-
der. „Ég er með lítið herbergi hjá 
þeim og slepp því við að sofa á 
dýnu á gólfinu,“ sagði hann í létt-
um dúr. „En ég vona að íbúðin mín 
verði tilbúin eftir nokkra daga.“

 eirikur@frettabladid.is

Þurfum að bæta vörnina
Patrick Pedersen er hæstánægður með að vera kominn aft ur í íslenska boltann en hann hélt upp á endur-
komu sína með tveimur mörkum og góðri frammistöðu í 5-3 sigri Vals á Fram í Pepsi-deild karla.

TVEGGJA MARKA MAÐUR  Pedersen markaði endurkomu sína í 
Pepsi-deildina með tveimur mörkum gegn Fram. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

➜ ÓSKAR ÖRN HAUKSSON, KR
Skoraði gríðarlega mikilvægt sigur-
mark fyrir Íslandsmeistarana á 
síðustu stundu í Keflavík. Fjögur 
stig eftir fjóra leiki hefðu litið 
illa út fyrir meistarana en 
Óskar kom til bjargar með 
föstu skoti úr teignum sem 
söng í netinu. Hann hefur 
nú skorað sigurmarkið í 
báðum leikjunum sem KR 
hefur unnið í sumar og 
svo leiðist Njarðvíkingi 
nákvæmlega ekki neitt 
að afgreiða Keflavík.

Atla Viðar Björnsson, FH
Ekki í hóp í fyrsta leik og ónotaður varamaður í 

tveimur næstu. Kemur inn á gegn ÍBV á 64. mínútu 
og skorar sigurmarkið á 95. mínútu í leik sem 
stefndi í jafntefli. Sýndi enn og aftur að fáir, ef 
hreinlega einhverjir, þurfi færri mínútur til að 
skora mörk. Það er mikill lúxus fyrir Heimi Guð-
jónsson að geta leyft sér að geyma gullskóinn á 
bekknum.

Fjölni
Nýliðarnir úr Grafarvogi urðu aðeins áttundu frá 

1984 til að ná í stig í hverjum leik í fyrstu fjórum 
leikjunum sínum. Af hinum sjö liðunum féll aðeins 
eitt en það kom í hlut Þróttar árið 1998.

Góð umferð fyrir ...

HANDBOLTI Stefán Arnarsson er 
hættur sem þjálfari Vals í Olís-
deild kvenna eftir sex ára starf hjá 
félaginu. Á þeim tíma vann liðið 
sautján titla, þar af fjórum sinnum 
Íslandsmeistaratitilinn.

„Stundum er gott að hætta leik 
þegar hæst stendur,“ sagði Stefán 
sem sagði viðskilnaðinn við Val 
góðan. „Ég er gríðarlega ánægður 

með minn tíma hjá Val.“
Hann staðfesti að hann hefði átt 

í viðræðum við nokkur lið en að 
Fram kæmi helst til greina hjá sér. 

„Ef ég þjálfa áfram verður það hjá 
Fram. Að öðrum kosti tek ég mér frí 

frá þjálfun,“ sagði Stefán í samtali 
við Fréttablaðið í gær.

Það er því von á talsverðum 
breytingum hjá Val fyrir næsta 
tímabil en fyrirliðinn Hrafnhildur 
Ósk Skúladóttir lagði skóna á hilluna 
eftir sigur liðsins á Stjörnunni í úr-
slitarimmunni. Staða margra annarra 
leikmanna liðsins er í óvissu.

Halldór Jóhann Sigfússon var áður 
þjálfari kvennaliðs Fram en hætti á 
vormánuðum til að taka við karlaliði 
FH. Óskar Bjarni Óskarsson hefur 
verið orðaður við þjálfarastöðuna 
hjá Val en hann var aðstoðarmaður 
Stefáns í vetur. - esá

Stefán gefur Fram lokasvar í dag

MARGFALDUR MEISTARI  Valur náði 
mögnuðum árangri undir stjórn Stefáns.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FRJÁLSAR Aníta Hinriksdóttir 
hefur náð góðum árangri á æfing-
um í vetur og kemur sterk til leiks 
á utanhússtímabilinu í frjálsíþrótt-
um sem hefst af fullri alvöru hjá 
henni um helgina. Þá keppir hún 
með sveit ÍR á Evrópumóti félags-
liða í Hollandi.

„Hún hefur æft talsvert meira 
í vetur en á sama tíma í fyrra og 
nú um páskana fórum við í æfinga-
búðir í fyrsta sinn,“ segir Gunnar 
Páll Jóakimsson, þjálfari hennar. 
„Þeir tímar sem hún hefur verið 
að ná á æfingum benda til að við 
séum á réttri leið. Ég geri mér 
engar væntingar um fyrstu hlaup-
in en það verður gaman að sjá hvað 
hún gerir.“

Aníta keppir á EM landsliða og 
sterku unglingamóti í Þýskalandi í 
júní en stefnt er að því að hún toppi 
á HM ungmenna í Bandaríkjunum 
í júlí. Allt miðast við það mót en 

af þeim ástæðum hafnaði hún boði 
um þátttöku á Demantamóti í Ósló 
í síðasta mánuði.

Aníta keppti á HM innanhúss 
í vetur og náði nógu góðum tíma 
til að komast úr undanrásum og í 
úrslitin. Hún var hins vegar dæmd 
úr leik fyrir að stíga á línu.

„Það gekk vel að vinna úr þeim 
vonbrigðum – það er að minnsta 
kosti ekki annað að sjá á æfing-
um. Upphaflega var ætlunin að 
nota mótið til að sjá hvar hún 
stæði gagnvart keppendum í full-
orðinsflokki og við fengum þá nið-
urstöðu. Við bjuggumst til dæmis 
ekki við að komast í úrslitahlaupið 
en hún gerði það í raun og veru.“

Hann segir að þetta hafi verið 
áminning sem geti komið sér vel 
fyrir framtíðina. „Vonandi er þetta 
eitthvað sem kemur bara einu 
sinni fyrir og svo er þetta komið 
inn í undirmeðvitundina.“ - esá

Gekk vel að vinna úr vonbrigðum Anítu
Þjálfari Anítu Hinriksdóttur segir hana á réttri leið fyrir keppnistímabilið sem er fram undan utanhúss.

STÓRT SUMAR FRAM UNDAN  Aníta ætlar að toppa á HM ungmenna í Bandaríkj-
unum í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

PEPSI DEILD KVK 2014
ÍBV - STJARNAN  0-4 
0-1 Harpa Þorsteinsdóttir, víti (15.), 0-2 
Harpa Þorsteinsdóttir (60.), 0-3 Glódís Perla 
Viggósdóttir (77.), 0-4 Sigrún Ella Einarsdóttir 
(90.+3).

VALUR - AFTURELDING  7-0 
1-0 Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir (12.), 2-0 Elín 
Metta Jensen (29.), 3-0 Elín Metta Jensen 
(31.), 4-0 Hildur Antonsdóttir (64.), 5-0 Ólína 
Guðbjörg Viðarsdóttir (83.), 6-0 Svana Rún 
Hermannsdóttir (88.), 7-0 Svava Rós Guð-
mundsdóttir (90.).

FH - ÍA 2-0 
1-0 Heiða Dröfn Antonsdóttir (43.), 2-0 
Jóhanna Steinþóra Gústavsdóttir (90.).

FYLKIR - BREIÐABLIK  0-0 
Úrslit frá urslit.net.

STAÐAN
FH  2  2  0  0    5-1  6
Valur  2  1  1  0    8-1  4
Þór/KA  2  1  1  0    4-3  4
Breiðablik  2 1  1  0    1-0  4
Fylkir  2  1  1  0    1-0  4
Stjarnan  2  1  0  1    4-1  3
ÍBV  2  1  0  1    2-5  3
ÍA  2  0  0  2    0-3  0
Selfoss  2  0  0  2    3-5  0
Afturelding 2  0  0  1    1-11  0

FÓTBOLTI Landsliðsmarkvörð-
urinn Þóra B. Helgadóttir er á 
heimleið eftir langan og farsælan 
atvinnumannsferil. Hún kemur 
heim í sumar.

„Ég er búin að vera í Malmö 
í fjögur og hálft ár og það hafa 
verið góð ár. Ég hef aftur á móti 
tekið þá erfiðu ákvörðun að 
halda heim í sumar,“ segir Þóra á 
heimasíðu félags síns, Rosengård.

„Mér finnst vera kominn tími 
á nýjar áskoranir. Ég hef búið 
erlendis nánast síðan ég var 19 
ára og nú er kominn tími til að 
fara aftur heim. Bæði til þess að 
komast nær fjölskyldu minni og 
einnig til þess að hefja atvinnu-
feril samhliða boltanum.“

Þóra og félagar hafa þrisvar 
orðið sænskir meistarar á síðustu 
fjórum árum.

„Ég vil þakka öllum hjá 
félaginu. Nú á ég eftir að spila 
fimm leiki í treyju FC Rosengård 
og ég ætla mér að skilja við liðið 
á toppnum.“

Þóra hefur átt frábæran feril í 
Svíþjóð og hefur í tvígang verið 
valin besti markvörður deildar-
innar.

Hún mun væntanlega semja við 
lið í Pepsi-deild kvenna er félaga-
skiptaglugginn opnast í júlí.  - hbg

Þóra er á      
heimleið

BLESS  Þóra kveður Svíþjóð í næsta 
mánuði. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN





DAGSKRÁ
21. maí 2014  MIÐVIKUDAGUR

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

12.00 Story of Us 
13.35 Last Night  
15.10 The Devil Wears Prada
17.00 Story of Us
18.35 Last Night  
20.10 The Devil Wears Prada
22.00 Water for Elephants
00.00 Ted
01.45 Boys Don’t Cry  
03.45 Water for Elephants

17.50 Strákarnir 
18.20 Friends
18.40 Seinfeld  
19.05 Modern Family
19.25 Two and a Half Men
19.50 Örlagadagurinn  (2:30) 
21.00 The Killing  (12:13) 
21.45 Chuck  (8:13)
22.30 Cold Case
23.15 Without a Trace
23.55 Harry’s Law
00.40 Örlagadagurinn  
01.10 Hamingjan sanna
01.55 The Killing  
02.40 Chuck
03.25 Cold Case
04.10 Tónlistarmyndbönd frá Popptíví

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur 
Sveins  07.45 Ævintýraferðin 07.55 UKI 08.00 
Lukku-Láki 08.25 Ljóti andarunginn og ég   08.47 
Tommi og Jenni 08.55 Rasmus Klumpur og 
félagar   09.00 Brunabílarnir 09.23 Latibær 09.47 
Gulla og grænjaxlarnir 10.00 Könnuðurinn Dóra   
10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar   10.45 Doddi 
litli og Eyrnastór 10.55 Sumardalsmyllan  11.00 
Áfram Diego, áfram! 11.24 Svampur Sveins 
 11.45 Ævintýraferðin 11.55 UKI 12.00 Lukku-
Láki 12.22 Ljóti andarunginn og ég   12.44 Tommi 
og Jenni 12.51 Rasmus Klumpur og félagar   
13.00 Brunabílarnir 13.23 Latibær 13.47 Gulla 
og grænjaxlarnir 14.00 Könnuðurinn Dóra 14.45 
Doddi litli og Eyrnastór 14.55 Sumardalsmyllan   
15.00 Áfram Diego, áfram!  15.24 Svampur 
Sveins   15.45 Ævintýraferðin 15.55 UKI   16.00 
Lukku-Láki 16.22 Ljóti andarunginn og ég   16.44 
Tommi og Jenni 16.51 Rasmus Klumpur og 
félagar   17.00 Brunabílarnir 17.23 Latibær 17.47 
Gulla og grænjaxlarnir   18.00 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar   18.45 Doddi 
litli og Eyrnastór 19.00 Kalli á þakinu 20.15 
Sögur fyrir svefninn

16.20 American Idol
17.45 American Idol
18.25 Malibu Country
18.45 Bob’s Burgers
19.10 Junior Masterchef Australia
19.55 Baby Daddy  (10:16) Önnur gam-
anþáttaröðin um ungan mann sem verð-
ur óvænt faðir þegar fyrrverandi kærasta 
hans skilur stúlkubarn eftir við dyragætt-
ina og stingur af. Hann ákveður að ala upp 
barnið með aðstoð frá móður sinni, bróð-
ur, vini sínum og Riley, stelpunni sem er 
skotin í honum en myndi aldrei viður-
kenna það.
20.20 American Idol
21.05 Arrow
21.50 Tomorrow People
22.30 Supernatural
23.15 American Idol
00.00 American Idol  
02.00 Junior Masterchef Australia
02.45 Baby Daddy
03.10 American Idol
03.55 Arrow
04.40 Tomorrow People
05.25 American Idol

16.25 Ljósmóðirin
17.20 Disneystundin
17.21 Finnbogi og Felix
17.43 Sígildar teiknimyndir
17.50 Herkúles
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Nýsköpun - Íslensk vísindi III
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.25 Veðurfréttir
19.30 Íþróttir
19.40 Kastljós
20.10 Í garðinum með Gurrý II (3:6) 
(Sumarblómin gróðursett í ker)  Í garðin-
um með Gurrý sýnir Guðríður Helgadótt-
ir garðyrkjufræðingur áhorfendum réttu 
handtökin við garðyrkjustörfin og fer í 
áhugaverðar heimsóknir.
20.40 Neyðarvaktin (21:22) (Chicago 
Fire II)  Bandarísk þáttaröð um slökkviliðs-
menn og bráðaliða í Chicago en hetjurnar 
á slökkvistöð 51 víla ekkert fyrir sér. 
21.25 Blásið í glæður (1:6) (Schmokk) 
 Norsk gamanþáttaröð um par sem reynir 
að kynda undir ástarblossanum sem virð-
ist hafa dofnað í  hversdagsleikanum.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Guðmóðirin (1:3) (Die Patin)  Atriði 
í myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
23.50 Trúður á átakasvæði (Klovn i en 
krigszone) 
00.20 Kastljós
00.50 Fréttir
01.00 Dagskrárlok

SKJÁREINN
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
(12:16)
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.15 Psych (3:16)
17.00 Once Upon a Time (19:22)
17.45 Dr. Phil
18.25 The Good Wife (15:22)
19.10 America’s Funniest Home Vid-
eos (31:44)
19.35 Everybody Loves Raymond 
(13:16)
20.00 Gordon Ramsay Ultimate Home 
Cooking (19:20)
20.25 Solsidan (7:10) 
20.50 The Millers (20:22 
21.15 Unforgettable - LOKAÞÁTTUR 
(13:13) 
22.00 Blue Bloods (20:22) 
22.45 The Tonight Show 
23.30 Leverage (3:15)
00.15 Unforgettable (13:13)
01.00 Blue Bloods (20:22)
01.45 The Tonight Show
02.30 Pepsi MAX tónlist

08.10 PGA Tour 2014 13.40 Golfing World 
2014 14.30 PGA Tour 2014 15.25 LPGA Tour 
2014 18.25 Golfing World 201419.15 European 
Tour 2014 20.05 Champions Tour 2014 21.00 
Golfing World 2014 21.50 European Tour 2014 
22.40 Champions Tour 2014 23.35 PGA Tour 
Latinoamerica 

20.00 Björn Bjarnason
20.30 Perlur Páls Steingrímssonar
21.00 Í návígi
21.30 Á ferð og flugi

12.20 Norwich - Arsenal 
13.50 Goals of the Season 2013/2014  
14.45 Messan
16.10 Cardiff - Chelsea 
17.50 PL Classic Matches: Tottenham 
Hotspur - Portsmouth  
18.20 Man. City - Liverpool  
20.00 Sigurður Helgason  
20.30 Inside
21.20 Man. City - Arsenal  
23.00 Man. City - West Ham
00.40 Switzerland, Manaus, Ecuador

12.15 Tölt - Meistaraflokkur
14.55 Lübbecke - Kiel
16.15 Þýsku mörkin  
16.45 Ensku bikarmörkin 2014  
17.15 Sevilla - Benfica
19.35 Demantamótin
21.35 Barcelona - Atletico Madrid  
23.15 Spænsku mörkin 2013/14  
23.45 Pepsímörkin 2014
01.00 San Antonio - Oklahoma  Bein 
útsending frá leik  San Antonio og Okla-
homa í NBA.

07.00 Barnatími Stöðvar 2  
08.05 Malcolm in the Middle
08.30 Wipeout
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  
10.15 Touch
11.00 Spurningabomban
11.50 Grey’s Anatomy
12.35 Nágrannar
13.00 Veistu hver ég var? 
13.50 Up All Night
14.10 2 Broke Girls
14.35 Go On
15.00 Sorry I’ve Got No Head
15.30 Tommi og Jenni  
15.55 UKI
16.00 Frasier
16.25 Mike & 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 Stöðvar 2
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður  
19.20 Svínasúpan  (4:8) 
19.45 The Middle  (2:24) 
20.05 How I Met Your Mother  (5:24)
20.30 Lífsstíll
20.50 Grey’s Anatomy  (24:24) 
21.35 Believe  (9:13) 
22.20 Falcón  (3:4) 
23.05 The Blacklist  (22:22) 
23.50 NCIS  (13:24) 
00.35 Person of Interest  (16:23) 
01.20 Rec
02.45 The Killing
03.30 The Killing
04.15 Long Weekend
05.40 Fréttir og Ísland í dag

Bylgjan kl. 16.00
Reykjavík síðdegis
Þorgeir Ástvaldsson, Kristófer Helgason 
og Bragi Guðmundsson færa þér fréttir 
og fróðleik á hverjum virkum degi. Það 
er fátt sem drengirnir láta fram hjá sér 
fara og þeir fylgjast vel með málefnum 
líðandi stundar og enn betur með því 
sem þú hefur 
að segja eða 
vilt koma á 
framfæri.

Grey’s Anatomy
STÖÐ 2 KL. 20.50 Tíunda sería þessa 
vinsæla dramaþáttar sem gerist á skurð-
stofu á Grey-Sloan-spítalanum í Seattle-
borg þar sem starfa ungir og bráðefnilegir 
skurðlæknar. 

American Idol
STÖÐ 3 KL. 20.20 Það eru aðeins tveir 
söngvarar eft ir í American Idol og spenn-
an orðin nánast óbærileg fyrir þá því það 
er til mikils að vinna. 

San Antonio - Oklahoma
STÖÐ 2 SPORT KL. 01.00 Bein útsend-
ing frá leik San Antonio og Oklahoma í 
NBA.

06.00 Motors TV
12.00 Motors TV

Stöð 2 kl. 20.05
How I Met Your Mother
Níunda og jafnframt síðasta 
þáttaröðin um vinina Lily, Robin, 
Ted, Marshall og Barney og 

söguna góðu af því hvenig 
Ted kynntist barnsmóður 

sinni.

   

Geitland 6 - Reykjavík

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

124,7 fm. björt og afar vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð 
í góðu og nýviðgerðu fjölbýlishúsi í Fossvogi auk 20,9 fermetra 
bílskúrs. Rúmgóðar stofur með útgangi á skjólsælar svalir til suðurs. 
Þrjú herbergi. Sér þvottaherbergi er innan íbúðar. Húsið er nýlega 
viðgert og málað að utan. Gler í suðurhlið hússins er nýtt.  Útsýni 
yfir Fossvoginn, að Bláfjöllum, Reykjanesi og víðar. Virkilega falleg 
eign á frábærum stað í Fossvoginum. Verð 40,9 millj.Íbúð merkt 
0201. Sigurjón og Mattína á bjöllu. Verið velkomin.

OPIÐ HÚS

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  

s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

HVASSALEITI 56

OPIÐ HÚS Í DAG, MIÐVIKUD. 21. MAÍ KL. 17.30 - 18.00
FALLEG ÍBÚÐ Í „VR-BLOKKINNI“ - FYRIR 63 ÁRA OG ELDRI
GÓÐ STAÐSETNING - ÚTSÝNI
Eftirsótt eign, tengd þjónustumiðstöð á frábærum stað í höfuð-
borginni. Stærð 100.8 fm. Verð kr. 35.900.000

Kristján Baldursson hdl.og lögg. fasteignasali    

OPIÐ HÚS

Atvinna - handflökun
Erum að leita að vönum handflakara, næg vinna. 

Góð laun fyrir réttan aðila.

We are looking for a good handfilletter. 
Plenty of work, good salary for the right person.

fannar@stormurseafood.is  Sími: 522-0501

DAGSKRÁ
21. maí 2014  MIÐVIKUDAGUR

Í KVÖLD
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Örugg vefverslun Sendum um allt landHagstætt verð Hraðsending

34.005,-
afsláttur

áður 109.995,-

6.960 ,-
á mánuði í 12 mánuði

LG
Sjónvarpstæki 32”
32LN5404

Panasonic 
Sjónvarpstæki 32"
TX-L32EM6E 

Apple TV
Apple TV 3 gerir þér m.a. kleift að streyma
efni  þráðlaust úr iTunes, iPad, iPhone og

iPod touch beint í sjónvarpið

Google Chromecast
Notaðu sjónvarpið sem tölvuskjá, þú

sendir mynd beint úr tölvunni, farsímanum
og spjaldtölvunni yfir í sjónvarpið.

5stk.
Aðeins

áður 12.900,-

Aðeins

áður 19.990,-

Aðeins

Ótrúlegt

verð!

USB!Spilaðu beint afminnislykli eðahörðum disk

SJÓNVARPSTÆKI

CHROMECAST

APPLE TV 3

Full háskerpa með HDMI, Component, Composite og Scart tengi. Stílhreint og flott sjónvarp.

50stk.
Aðeins

40stk.
Aðeins10stk.

Aðeins40.005,-
afsláttur

áður 119.995,-

7.240 ,-
á mánuði í 12 mánuði

32" FULL HD sjónvarp með gervihnattarmóttakara
100 Hz, HDMI x2, Scart · VGA, Component, USB til að spila myndefni beint af USB lykli eða hörðum disk

FR

Í H
EIMSENDING  

EF Þ
Ú

  VERSLAR FYRIR 3.999,- E
ÐA 

M
EI

R
A

!

www.heimkaup.is

32”

32” 20%
 AFSLÁTTUR

40%
 AFSLÁTTUR
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Ég fór í fyrsta skiptið á Sushi Samba 
fyrir ekki svo löngu, það fannst mér 
alveg klikkað gott. Annars er ég 
mikil pitsukona og myndi hafa pitsu 
frá Eldofninum í jólamatinn ef ég 
mætti ráða.
Anna Hafþórsdóttir leikkona

BESTI BITINN

„Ég bjóst alls ekki við svona góðum við-
brögðum en þetta var rosalega skemmti-
legt,“ segir hinn sextán ára Úlfur 
Logason, nemi á list-
námsbraut við Verk-
menntaskólann á Akur-
eyri, en Úlfur opnaði 
sína fyrstu myndlist-
arsýningu í Kartöflu-
geymslunni fyrir norð-
an á dögunum. Sýningin 
fékk frábærar viðtökur 
og var hann búinn að 
selja öll verkin á fáein-
um klukkustundum. „Ég 
hef alltaf haft mikinn 
áhuga á myndlist. Afi 
minn var myndlistar-
maður og pabbi minn 
er arkitekt svo þetta 
er aðeins í fjölskyldunni,“ segir Úlfur, 
sem kveðst hafa langmestan áhuga á 
því að mála myndir af fólki. Spurður 
að því hvort stefnan sé sett á að vinna 
við myndlist í framtíðinni svarar Úlfur 
því játandi. „Mér finnst þetta rosalega 
gaman svo það er algjörlega planið mitt.“

Alls seldust tólf olíumálverk á sýning-
unni ásamt nokkrum pennateikningum 
og því er um ágætis vasapening að ræða 
fyrir ungan og upprennandi myndlist-
armann. Sýningin verður áfram opin 
út vikuna og fram yfir næstu helgi svo 
áhugasamir ættu að kíkja inn í Kartöflu-
geymsluna. kristjana@frettabladid.is

Seldi öll sín verk á 
fyrstu sýningunni
Hinn sextán ára Úlfur Logason opnaði sína fyrstu myndlistarsýningu í Kart-
öfl ugeymslunni á dögunum. Hann seldi öll verkin á fyrstu klukkutímunum.

UPPRENNANDI MYNDLISTARMAÐUR  Úlfur Logason vonast til þess að 
geta unnið sem myndlistarmaður á komandi árum.

„Við erum sem sagt að taka fyrir ellefu 
 Disney-prinsessur og gera þrjár til fjórar 
greiðslur fyrir hverja prinsessu,“ segir hár-
greiðslu- og dagskrágerðakonan Theódóra Mjöll 
Skúladóttir Jack en hún vinnur að nýrri hár-
greiðslubók fyrir Disney. 

„Ellen Lofts sér um leikmyndina, fötin og að 
stílísera stelpurnar, Gassi tekur ljósmyndirnar 
og ég sé um greiðslurnar,“ segir hún, en í bók-
inni sjálfri verða bara íslenskar stelpur. „Það er 
frábært fyrir ungar íslenskar stelpur að taka 
þátt í svona, þær verða á þúsundum heimila í 
Bandaríkjunum þegar þetta kemur út,“ segir 

Theódóra en Edda útgáfa sér um útgáfu bókar-
innar. „Disney-fyrirtækið er víst að taka aðra 
stefnu og reyna að höfða til eldri stúlknahóps 
og við erum svolítið að taka þátt í því með þessu 
verkefni.“ Hugmyndin er upprunalega sprottin 
frá fyrri bók hennar, Lokkar, sem kom út fyrir 
síðustu jól. 

„Það verða einhverjar greiðslur úr Lokkum en 
síðan geri ég nýjar og útfæri þær á þann hátt að 
þær passi fyrir hverja prinsessu fyrir sig. Það 
er búið að vera ótrúlega gaman að sjá hvað stelp-
urnar taka vel í þetta og eru spenntar fyrir að fá 
að vera Disney-prinsessa í einn dag.“  - bþ

Býr til hárgreiðslubók fyrir Disney
Theódóra Mjöll Skúladóttir Jack vinnur nú að nýrri hárgreiðslubók þar sem hún tekur fyrir ellefu Disney-
prinsessur og gerir mismunandi hárgreiðslur fyrir hverja og eina en bókin fer á markað í Bandaríkjunum.

HÆFILEIKARÍK
 Fyrri bækur 

Theodóru 
Mjallar, Lokkar 
og Hárið, hafa 

slegið rækilega í 
gegn. 

„Þetta er fyrsta smáskífan af nýju 
plötunni okkar,“ segir Gunnar Ragn-
arsson, söngvari hljómsveitarinnar 
Grísalappalísu sem frumsýnir nýtt 
tónlistarmyndband við lagið ABC í 
Stúdentakjallaranum í kvöld. „Mynd-
bandinu leikstýrði hann Sigurður 
Möller Sívertsen sem hefur verið 
að sjá um myndböndin okkar ásamt 
Heimi Gesti, þeir eru svona kombó-
ið,“ segir Gunnar en tvíeykið virðist 
vinna vel saman þar sem tónlistar-
myndband við lag hljómsveitarinn-
ar Hver er ég? var valið myndband 
ársins 2013 á íslensku tónlistarverð-
launahátíðinni. Nýja platan hefur 
hlotið nafnið Rökrétt framhald og 
kemur út 17. júní næstkomandi á 
sjötíu ára afmæli lýðveldisins. „Við 

erum búnir að vera að semja í dálít-
inn tíma, við tókum hana síðan upp í 
febrúar,“ segir Gunnar en strákarnir 
í hljómsveitinni einbeittu sér að því 
að halda sama sándi og á fyrstu plöt-
unni en Gunnar segir sveitina þó vera 
að færast í fágaðri, poppaðri átt. „Við 
tókum mikið af henni upp „live“ og 
reyndum að minnka almenna vinnslu 
eins og við gátum,“ segir söngvarinn. 
„Við vildum halda í það að þetta væri 
hljómsveitin að spila á sama tíma. 
Þetta alvöru pönkrokk-element.“ Eins 
og áður hefur komið fram þá verður 
tónlistarmyndbandið frumsýnt í Stúd-
entakjallaranum í kvöld klukkan átta 
og mun hljómsveitin í kjölfarið stíga á 
svið og flytja nýtt efni af væntanlegri 
plötu sinni.  - bþ

Færast í fágaðri og poppaðri átt
Hljómsveitin Grísalappalísa frumsýnir nýtt tónlistarmyndband í Stúdenta-
kjallaranum í kvöld og fl ytur nýtt efni af væntanlegri plötu beint í kjölfarið.

HALDA PÖNKROKK-ELEMENTINU
 Strákarnir í Grísalappalísu eru trúir 
sjálfum sér. MYND/MAGNÚS ANDERSEN



VORÚTSALA
ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ 89.990

TILBOÐ 74.990
AFSL. 15.000
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MINNISKORT

FULLT VERÐ 249.990

TILBOÐ 199.990
AFSL. 50.000

42“ 3D SNJALLSJÓNVARP

FULLT VERÐ 169.990

TILBOÐ 129.990
AFSL. 40.000

FULLT VERÐ 499.990

TILBOÐ 349.990
AFSL. 150.000

LG SJÓNVÖRP 
MEÐ ALLT AÐ 

200.000 KR. AFSL.

YAMAHA HLJÓMTÆKI 
MEÐ ALLT AÐ 

100.000 KR. AFSL.

FULLT VERÐ 139.990

TILBOÐ 99.990
AFSL. 40.000

42“ FULL HD LED SJÓNVARP

46“ FULL HD LED SJÓNVARP 32“ SNJALLSJÓNVARP 55“ ULTRA HD SJÓNVARP

SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.ISOPIÐ VIRKA DAGA 9-18 OG LAUGARDAGA 11-16

MYNDAVÉLAR MEÐ ALLT AÐ 55% AFSLÆTTI
Nikon – Olympus – Panasonic

HEYRNARTÓL MEÐ ALLT AÐ 44% AFSLÆTTI
Philips – JVC – TDK – JBL – AKG

BLUETOOTH HÁTALARAR OG VÖGGUR MEÐ ALLT AÐ 48% AFSLÆTTI
TDK – JBL  – Yamaha – harman kardon

FULLT VERÐ 449.990

TILBOÐ 299.990
AFSL. 150.000

60“ LED SJÓNVARP

Philips – JVC – TDK – JBL – AKG

42“ 3D SNJALLSJÓNVARP 42“ FULL HD LEEDD SSSSJJJJJÓÓÓÓÓNNNNNVVVVVAAAARRRRPPP60“ LED SJÓNVARP ÓNVARP

SJJÁÁIIÐÐ ÖÖLLLL TTILBOÐIOPIÐ VIRKA DAGA 9-18 OG LAUGARDAGA 11-16

AR OOGG VVÖÖGGUR MEÐ ALLT AÐ 48% AFSLÆTTI
ha – hhaarrmman kardon

ÖLL TILBOÐIN Á SM.IS

BLUETOOTH HÁTALARAR OG
TDK – JBL  – Yamaha – hÚTSÖLUNNI LÝKUR Á LAUGARDAG

42“ 3D SNJALLSJÓNVARP 42“ FULL HD LLEEEDDD SSSJJ60“ LED SJÓNVARP ED SJÓÓNVVAARRRRPP

LOKADAGAR - LOKADAGAR



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 „Djöfull ertu hommalegur maður“
2 Umfj öllun, viðtöl, einkunnir og 

myndir: Valur - Fram 5-3
3 Johnny Galecki í Reykjavík
4 Umfj öllun, viðtöl, einkunnir og 

myndir: Víkingur - Fylkir 1-2
5 Samfylkingin með sex fulltrúa - Sjálf-

stæðisfl okkurinn aldrei mælst minni

Brúðkaup í Bogotá
Leik- og söngkonan Halla Vilhjálms-
dóttir ætlar að ganga að eiga sinn 
heittelskaða, Harry Koppel, í Bogotá, 
höfuðborg Kólumbíu, í desember. Halla 
er búin að finna brúðarkjólinn en 

slær ekki slöku við í fjalla-
mennskunni þótt brúðkaup 

sé í vændum. „Planið er 
að fara á Elbrus, hæsta 
tind Evrópu, í ágúst til 
að bæta fjórða af sjö 

tindunum við. Þá 
er ég búin með 
meirihlutann 
af þeim,“ segir 
Halla. Hún 
náði á topp 
Vinson 
Mass if á 

Suðurskauts-
landi á aðfanga-

dag en áður hafði 
hún náð á toppinn 
á Aconcagua í 
Suður-Ameríku og 
Kilimanjaro í Afríku.
 - lkg

Nýr bæjarstjóri Latabæjar
Íbúar Latabæjar munu sjá nýjan 
bæjarstjóra spranga um sviðið í 
haust en Hannes Óli Ágústsson 
hefur tekið hlutverkið að sér. Það 
er Magnús Ólafsson sem hingað til 
hefur leikið hlutverkið í íslensku leik-
húsi. „Þetta er mjög spennandi. Það 
er gaman að fá að stíga í spor svona 
þekktrar persónu. Svo er Magnús 
náttúrlega legend í bransanum.“

Hannes Óla þekkja allir sem 
bestu eftirhermu Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar. Hann segir þó að 
það sé ekki skref niður á við að fara 
úr hlutverki forsætisráðherrans í 
hlutverk bæjarstjórans. „Þetta eru 
mjög mikilvægar stöður, báðar tvær. 
Bæjarstjóri Lata-
bæjar er hins vegar 
miklu þekktari á 
heimsvísu en for-
sætisráðherra. Svo 
að einhverju leyti 
er þetta skref upp á 
við.“

 - ssb

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 

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

Eydís Arna Líndal

PARÍS
LONDON

BERLÍN
KÖBEN

9.990KR.*

BÓKAÐU NÚNA

Á BETRA VERÐI

BORGAÐU MINNA

EÐA

VERÐ FRÁ

* Ferðatímabil: sept – des
Gildir til kl. 12:00 á morgun, fimmtudag.

wowair.is

UPPLIFÐU ÞITT

ht.is

ÞVOTTAVÉLAR
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