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Hugsaðu vel um fæturna Í hálfa öld hafa miljónir manna um allan heim notað 
BIRKENSTOCK sér til heilsubótar. Hvað um þig?

Teg: „ Annapolis“ Fótlaga skór úr leðri með vönduðu innleggi. Stærðir: 36 - 42  Verð: 28.900.-

Þ að er frábært að  geta sameinað hagfræðina og reynsluna úr fjár-málageiranum við ævintýrin úr 
ferðaheiminum,“ segir Björk Kristjáns-
dóttir, en hún hafði leitt hópa ferða-fólks upp jökla og niður ár, verið í björg-
unarsveit, útskrifast sem hagfræðing-
ur og starfað sem þjónustufulltrúi á fyrirtækjasviði í banka, þegar hún var 
fengin til að hjálpa til við undirbúning 
nýs gistiheimilis á Laugaveginum fyrir 
þremur árum.  „Ég varð atvinnulaus efti bið

í dag en nú er á áætlun að ganga mig í 
form aftur. Annars er bara svo æðislega 
gaman í vinnunni að ég hef engan tíma 
haft til að velta því fyrir mér hvort ég sé 
að missa af einhverju,“ segir Björk hlæj-
andi en Reykjavík Backpackers hefur vaxið hratt og breyst frá því að vera eingöngu gistiheimili, í ferðaskrifstofu, 

upplýsingamiðstöð og bar.„Við eigum núna allt húsið og opn-uðum hér á síðasta ári Tourist I fbarin V

HAGFRÆÐINGUR OG FERÐAFUGLDRAUMASTARFIÐ  Björk Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Reykjavík Back-

packers, sameinar áhugamálin í vinnunni.

GAMAN Í VINNUNNI Björk Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Reykjavík Backpackers, segir vorið góðan tíma til að ferðast um Ísland. 
MYND/GVA

MUNIÐ HJÁLMINNNú er að hefjast reiðhjólatímabil hjá börnum og ung-
lingum. Mikilvægt er að nota hjálm og að hann sé 
prófaður af viðurkenndri stofnun og merktur með 

CE-merki. Hann skal vera léttur og með loftopum og 
hafa stillanlegt hökuband og spennu sem auðvelt er 
að opna og loka.
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MUNIÐ HJÁLMINNNú er að hefjast reiðhjólatímabil hjá blingum. Mikilvægt er að nota hjálm oprófaður af viðurkenndri stofnun og mCE-merki. Hann skal vera léttur og mehafa stillanlegt hökuband og spennu sað opna og loka.
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Kynningarblað Söluaðilar, umboðsaðilar og verkstæði.

N ú þegar er allt vitlaust að gera, enda vita fastir við-skiptavinir Vöku að það 
margborgar sig að vera snemma 
á ferðinni til að tryggja sér bnotuðu

sveiflast mjög á milli árstíða. Því 
henta sömu dekk engan veginn 
árið um kring, og af og frá að þ
standi sig j f

dekk og dýra merkjavöru eins o
dekk frá Conti

Notuð sumardekk – góður kosturHjá Vöku er hægt að komast hjá miklum útgjöldum með kaupum á notuðum 

sumardekkjum. Bestu dekkin rjúka út með ört hækkandi sumarsól og í Vöku gildir hið 

margkveðna að fyrstir koma, fyrstir fá. Vaka selur einnig ný sumardekk á góðu verði. 

Rúnar Grétarsson, framkvæmdastjóri Vöku, og Steinar Már Gunnsteinsson, deildarstjóri dekkjasviðs, með góð og notuð sumardekk á 

milli sín. 

MYND/VALLI

Skútuvogi 8 og Smiðjuvegi 28

Opið á laugardögum frá kl. 10-14.

Bókaðu tíma á vakahf.is
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NN ú þegar er allt vitlaust að gera, enda vita fastir við-skiptavinir Vöku að það 
margborgar sig að vera snemma
á ferðinni til að trnot

sveiflast mjög á milli árstíða. Því 
henta sömu dekk engan veginn
árið um kring og aft
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Notuð summaararrdrdegóður kosturHjá Vöku er hægt að komast hjá miklum útgjöldum með kaupum á no

sumardekkjum. Bestu dekkin rjúka út með ört hækkandi sumarsól og 

margkveðna að fyrstir koma, fyrstir fá. Vaka selur einnig ný sumardekk

Rúnar Grétarsson, framkvæmdastjóri Vöku, og Steinar Már Gunnsteinsson, deildarstjóri dekkjasviðs, m

milli sín. 
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Þorsteinn Már: Förum eftir 
reglum við skuldabréfaútgáfu
Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, segir Samherja hafa farið í „einu og öllu“ eftir reglum og gjaldeyrislögum í starfsemi sinni, þar á meðal við skuldabréfakaup dótturfélags Samherja á Spáni af móðurfélaginu. Félagið keypti bréfin í lok febrúar fyrir 2,4 milljarða króna. „Við tókum þátt í útboði Seðlabankans og unnum að þessum málum með okkar viðskiptabanka, sem síðan upp-lýsti Seðlabankann um allar hliðar málsins,“ segir Þorsteinn Már. Hann er gestur í nýjasta þætti Klinksins, þætti um efnahagsmál og viðskipti, á viðskiptavef Vísis. Í honum fer Þorsteinn ítar-lega yfir starfsemi Samherja og áhrif breytinga á stjórn fiskveiða á sjávarútveginn í heild.

 - MH
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Afmæli á Íslandi
Tom Cruise verður 
fimmtugur í sumar og 
hyggst halda upp á það á 
Íslandi.
popp 26

EFNAHAGSMÁL Horfur á vaxandi 
verðbólgu og stýrivaxtahækkun 
Seðlabankans í síðasta mánuði 
hafa valdið því að allir viðskipta-
bankarnir fjórir hafa nú hækkað 
vexti á óverðtryggðum fasteigna-
lánum sínum. Vextir óverð-
tryggðra lána með breytilegum 
vöxtum hafa alls staðar hækkað 
og vextir lána með föstum vöxtum 
í þrjú eða fimm ár hafa hækkað 
hjá tveimur bönkum auk þess sem 
sá þriðji er líklegur til að fylgja í 
kjölfarið.

Óverðtryggð fasteignalán hafa 
aðeins staðið neytendum til boða 
um skamma hríð en viðskipta-
bankarnir hófu að bjóða slík lán 
á seinni hluta síðasta árs. Hafa 

lánin notið talsverðra vinsælda 
og hefur meirihluti lántakenda 
hjá bönkunum valið að taka óverð-
tryggð lán frá því að þau komu á 
markað. Íbúðalánasjóður hefur 
hins vegar enn ekki hafið að bjóða 
upp á óverðtryggð lán en sjóður-
inn áformar að gera það frá og 
með næsta hausti.

„Ástæðan er fyrst og fremst 
sú að vextir hafa farið hækkandi 
í landinu sem og verðbólga. Ekki 
varð hjá því komist að endur-
spegla þá þróun í þessum kjör-
um,“ segir Haraldur Guðni Eiðs-
son, upplýsingafulltrúi hjá Arion 
banka, aðspurður um ástæður 
hækkunarinnar. „En rétt er að 
taka fram að þetta á aðeins við um 
ný lán. Þegar tekin lán eru áfram 

með fasta 6,45% vexti,“ segir Har-
aldur Guðni.

Ólíkt því sem lántakendur verð-
tryggðra lána eiga að venjast er 
þess að vænta að vextir á óverð-
tryggðum lánum, og þar með 
greiðslubyrði þeirra, sveiflist 
nokkuð á milli tímabila. Hækkanir 
bankanna á vöxtum óverðtryggðu 

lánanna nú eru því væntan lega 
einungis fyrsta dæmið um slíka 
sveiflu en vaxtahækkanir bank-
anna munu hafa bein áhrif á það 
sem skuldarar með óverðtryggð 
lán með breytilegum vöxtum 
greiða um næstu mánaðamót.

Vegna aukinna vinsælda óverð-
tryggðu lánanna má gera ráð fyrir 
að áhrifamáttur peningastefnu 
Seðlabankans aukist. Seðlabank-
inn hefur bent á að verðtryggðu 
jafngreiðslulánin, sem enn eru 
langútbreiddasta fasteignalána-
formið, veiti skuldurum að nokkru 
leyti meira skjól fyrir áhrifum 
stýrivaxtahækkana en ella, að 
minnsta kosti til skemmri tíma.  

 - mþl / sjá Markaðinn

Óverðtryggðu lánin hækka
Viðskiptabankarnir hafa brugðist við nýlegri stýrivaxtahækkun Seðlabankans með því að hækka vexti á 
óverðtryggðum fasteignalánum. Vinsældir óverðtryggðra lána gætu aukið virkni peningastefnu bankans.

TÓNLIST Platan My Head Is an 
Animal með hljómsveitinni Of 
Monsters and Men hefur selst í 
55 þúsund eintökum frá því að 
hún kom út í Bandaríkjunum 
í síðustu viku. Platan situr nú 
í þriðja sæti á sölulista Itunes 
ásamt því að vera ofarlega á list-
um netrisans Amazon.com.

„Þetta hljómar allt mjög vel, 
en maður skilur samt ekki alveg 
hvað þessar tölur þýða, þetta 
er svo ótrúlegt,“ segir Ragnar 
Þórhallsson, annar söngvara Of 

Monsters and Men, þegar Frétta-
blaðið náði af honum tali í New 
York-ríki síðdegis í gær.

Hljómsveitin hefur verið á 
ferðalagi um Bandaríkin frá 13. 
mars. Uppselt hefur verið á alla 
nítján tónleika sveitarinnar og 
inntur eftir því hvort þau finni 
sjálf fyrir þessum miklu vin-
sældum svarar Ragnar því ját-
andi. „Þetta er allt mjög óraun-
verulegt. Við erum beðin um 
eiginhandaráritanir og spilum 
fyrir fullu húsi öll kvöld. Maður 

þarf að stoppa reglulega til þess 
að klípa sig í handlegginn,“ segir 
hann. 

Fjölmiðlar vestanhafs hafa 
verið duglegir að fjalla um tón-
leikaferðalag Of Monsters and 
Men. Gagnrýnandi New York 
Times segir í dómi sínum um tón-
leika hljómsveitarinnar í Webs-
ter Hall á föstudaginn langa að 
nú bíði erfitt verkefni: Að halda 
sjarmanum og sérviskunni og 
gæta þess að falla ekki í klisjurn-
ar. - sm, afb / sjá síðu 26 

Plata Of Monsters and Men situr ofarlega á vinsældalistum vestanhafs:

55 þúsund plötur seldar á viku

LYGILEGAR VINSÆLDIR Plata Of Monsters and Men rokselst í Bandaríkjunum um þessar mundir. Hljómsveitin kom fram á 
dögunum í hljóðveri bandarísku útvarpsstöðvarinnar WRFF, þar sem þessi mynd var tekin.  NORDICPHOTOS/GETTY

er hækkunin á vöxtum óverð-
tryggðra lána með breytileg-
um vöxtum hjá Íslandsbanka, 
Landsbanka og MP banka.

0,25%

MINNKANDI ÚRKOMA   suðvest-
an- og vestanlands og strekkings-
vindur en hægari vindur annars 
staðar og úrkomulítið. Heldur 
kólnar í veðri.
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Ofbauð launamisréttið  
Fyrsta kvennaverkfallinu á 
Íslandi lauk á þessum degi 
fyrir réttri öld.
tímamót 14

Hagfræðingur og ferðafugl
Björk Kristjánsdóttir, framkvæmda-
stjóri Reykjavík Backpackers, 
sameinar áhugamálin í vinnunni.
fólk 1

SPÁNN Þrettán ára barnabarn 
Jóhanns Karls Spánarkonungs 
skaut sig í fótinn á mánudag. 
Spænska konungshöllin greindi 
frá þessu í gær. 

Prinsinn heitir Filippus Jóhann 
Froilan og er elsta barnabarn 
konungshjónanna. Hann er þekkt-
ur í spænskum fjölmiðlum undir 
síðasta nafninu. Hann var að 
leika sér með byssu á sveitasetri 
föður síns þegar skot hljóp af og 
fór í hægri fót hans. Drengurinn 
þurfti að fara í aðgerð á tá og þarf 
að dvelja á spítala í nokkra daga. 

Börn undir fjórtán ára aldri 
mega samkvæmt lögum ekki 
skjóta úr byssum á Spáni. Tals-
menn konungsfjölskyldunnar 
vildu ekki tjá sig um þá hlið máls-
ins í gær. 

Þetta er ekki í fyrsta skipti 
sem voðaskoti er hleypt af innan 
konungsfjölskyldunnar. Árið 1956 
varð Jóhann Karl sjálfur bróður 
sínum að bana eftir að skot reið 
af úr byssu sem hann lék sér 
með.  - þeb

Var við leik á sveitasetri: 

Spænskur prins 
skaut sig í fótinn

Alvöru gervigras
Stjarnan er að leggja nýtt 
og mun betra gervigras á 
heimavöll sinn.
sport 22
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BANDARÍKIN Fyrstu prófunum á 
nýjum flugbíl sem verið hefur 
í hönnun undanfarin ár lauk í 
Bandaríkjunum nýverið. Bíllinn, 
sem uppfyllir allar kröfur sem 
gerðar eru til bæði bíla og flug-
véla, flaug í um átta mínútur í um 
400 metra hæð í fyrsta fluginu.

Flugbílnum er ætlað að vera 
valkostur fyrir þá sem vilja bæði 
keyra og fljúga á sama farartæk-
inu. Í bílnum eru sæti fyrir tvo, 
og er hægt að brjóta saman væng-
ina og leggja bílnum í venjulegt 
bílastæði, að því er segir í til-
kynningu frá fyrirtækinu Terra-
fugia.

Til stendur að gera ítarlegar 
prófanir á flughæfni flugbílsins 
á árinu, og stefnir fyrirtækið á að 
selja fyrstu bílana áhugasömum 
kaupendum á næsta ári. Þegar 
hafa um 100 pantað sér flugbíl þó 

að enn eigi eftir að sníða agnúa af 
hönnuninni. 

Bíllinn þarf ríflega 500 metra 
langa flugbraut til að hafa sig á 
loft svo áhugamenn um þann ferða-
máta sem þetta frumlega farar-

tæki býður upp á verða að notast 
við flugvelli til að takast á loft. 
Verðmiðinn ætti þó að tryggja að 
bílarnir verði ekki sérlega algeng 
sjón, því hver bíll mun kosta jafn-
virði nærri 36 milljónum króna. - bj

Ætla að selja fyrstu eintökin af flugbíl að loknum prófunum á næsta ári:

Flugbíllinn á loft í fyrsta skipti

Á FLUG Flugbíllinn hefur flugþol fyrir ríflega 1.000 kílómetra flugferð. Um 800 
kílómetrar eru milli Íslands og Færeyja.  MYND/TERRAFUGIA.COM

Gísli, er góður gróði af svona 
gróðri?

„Jú, en þetta er aðallega gott krydd 
i tilveruna.“

Gísli Marteinn Baldursson borgarfulltrúi 
ræktar sínar eigin kryddjurtir og segir það 
hafa talsverðan sparnað í för með sér.

FRAKKLAND Ikea í Frakklandi 
hefur viðurkennt að hafa njósnað 
um viðskiptavini og starfsmenn, 
að því er greint er frá á viðskipta-
vefnum E24.

Franska blaðið Le Canard 
Enchaine birti í febrúar síðast-
liðnum meintan tölvupóst stjórn-
enda Ikea til einkaspæjara. Voru 
þeir beðnir um að kanna hvort 
nöfn yfir 200 einstaklinga væri 
að finna í lögregluskýrslum auk 
annarra skýrslna.

Lögreglan hefur hafið rann-
sókn á notkun fyrirtækisins á 
persónulegum upplýsingum og 
gerð hefur verið húsleit í aðal-
stöðvum Ikea nálægt París.  - ibs

Húsleit hjá húsgagnarisa:

Ikea gengst 
við njósnumNOREGUR Búi eldisfiskur við 

þrengsli fyrir slátrun fjölgar 
bakteríum í honum hraðar en í 
fiski sem hefur nóg rými. Bragð-
ið verður jafnframt verra og 
einnig lyktin. Þetta sýna niður-
stöður vísindamanna við rann-
sóknastofnunina Nofima.

Vísindamennirnir skiptu eldis-
laxi í þrjá hópa. Einn fékk mikið 
rými, annar var í þrengslum 20 
mínútum fyrir slátrun og þröngt 
var um þann þriðja í 20 klukku-
stundir fyrir slátrun. 

Laxinn sem varð fyrir mestu 
streitunni varð óhæfur til neyslu 
þremur dögum fyrr en saman-
burðarhóparnir. Munurinn á 
gæðunum var mestur þegar fisk-
urinn var hrár, að því er greint er 
frá á vefnum 24 timer. - ibs

Norsk rannsókn á eldi:

Streita fjölgar 
bakteríum í 
eldisfiski

SPURNING DAGSINS

 

www.rokkurhaedir.is 

Föstudaginn 13. apríl? 

Haltu þér fast! Þriðja bókin í bókaflokknum 

um krakkana í Rökkurhæðum er væntanleg.

Ekki fyrir myrkfælna!

 ...Engin tilviljun!

SVEITARSTJÓRNIR Ómar Stefánsson, 
bæjarfulltrúi Framsóknarflokks 
í Kópavogi, segir allar úthlutanir 
bæjarins á styrkjum til afreks-
íþróttafólks 
vera „fullkom-
lega gegnsæj-
ar og fylgja 
ákveðnum 
reglum“. Þetta 
segir í bókun 
sem Ómar setti 
fram í tilefni 
bókunar Guð-
ríðar Arnar-
dóttur úr Sam-
fylkingu um að mikilvægt sé að 
móta skýrari reglur um úthlutun 
styrkjanna og að þeir eigi ekki að 
vera háðir geðþóttaákvörðunum 
kjörinna fulltrúa.

„Þetta er bara rangt hjá Ómari 
Stefánssyni,“ bókaði Hjálmar 
Hjálmarsson, fulltrúi Næst besta 
flokksins, og Ómar svaraði með 
lokabókun: „Þetta er ekki rétt hjá 
Hjálmari Hjálmarssyni.“  - gar

Rétt eða rangt í Kópavogi?:

Hart deilt um 
gegnsæi styrkja

SVEITARSTJÓRNIR Þrír bæjarfulltrú-
ar fyrrverandi meirihluta í Kópa-
vogi átelja Guðrúnu Pálsdóttur, 
sem þau réðu sjálf sem bæjar-
stjóra sumarið 2010, vegna útgáfu 
starfsleyfis til skemmtistaðarins 
Goldfinger.

Guðríður Arnardóttir úr Sam-
fylkingu, Hjálmar Hjálmarsson 
úr Næst besta flokknum og Guðný 
Dóra Gestsdóttir frá Vinstri græn-
um lögðu fram fyrirspurn á fundi 
bæjarráðs 29. mars síðastliðinn 
vegna útgáfu á starfsleyfi til Gold-
finger. „Óskað er eftir upplýsing-
um og rökstuðningi vegna ákvörð-
unar fyrrverandi bæjarstjóra að 
kalla ekki saman umsagnaraðila 
vegna starfsleyfis til Goldfin-
ger þrátt fyrir að bæjarráð hafi 
samþykkt þetta einróma á fundi 
sínum,“ segir í bókun þremenning-
anna sem vitna til bókunar bæjar-
ráðsins frá 9. desember 2010:

„Bæjarráð felur bæjarstjóra að 
kalla saman til fundar lögbundna 
umsagnaraðila að málinu og að 
umræddir aðilar (fulltrúar sveit-
arstjórnar, heilbrigðiseftirlits, 
slökkviliðs, vinnueftirlits, bygg-
ingarfulltrúi og lögregla) vinni 
saman umsögn um málið.“

Bæjaryfirvöld eru aðeins einn 
umsagnaraðilanna. Það er hins 
vegar sýslumaður sem gefur út 
starfsleyfið sjálft og það fékk 
Goldfinger eftir að engin umsögn 
hafði borist frá Kópavogsbæ í 
febrúar í fyrra. Áður hafði lög-
maður hjá bænum og lögmanns-
stofa sem bærinn leitaði til komist 
að þeirri niðurstöðu að bæjar-
stjórn hefði ekki lögmæta ástæðu 
til að leggjast gegn útgáfu leyfis-
ins.

Guðríður, Hjálmar og Guðný 

Dóra segjast í bókun sinni „telja 
ámælisvert að samþykkt bæjar-
ráðs hafi verið virt að vettugi og 
leyfi hafi verið veitt án frekari 
umfjöllunar af kjörnum fulltrúum 
Kópavogsbæjar“.

Ástæður þess að ákveðið hafi 
verið í bæjarráði í desember 2010 
að kalla alla umsagnaraðila um 
starfsleyfisveitinguna 
saman til fund-
ar segja bæjar-
fulltrúarnir hafa 
verið lögreglu-
skýrslu, viðtöl í 
fjölmiðlum við 
Ásgeir Davíðs-
son, eiganda 
Goldfing-
er, og vef 

skemmtistaðarins „þar sem konur 
sýna nekt sína og drykkir seldir á 
allt að 190.000 krónur“.

Bæjarfulltrúarnir þrír undir-
strika að allir bæjarráðsmenn 
hafi staðið að samþykktinni um 
að kalla umsagnaraðilana saman 
til fundar vegna Goldfinger. „Var 
einhugur um að skoða frekar starf-

semi staðarins og að ganga 
úr skugga um að ekki 

sé verið að gera út á 
nekt starfsmanna og 
farið sé að lögum.“

Fréttablaðið fékk 
ekki svar í gær frá 
Guðrúnu Pálsdóttur 

vegna fyrirspurnar 
bæjarfulltrúanna. 

 gar@frettabladid.is

Sögð hafa óhlýðnast 
vegna nektarstaðar
Bæjarfulltrúar minnihlutans í Kópavogi vilja skýringar á því að þáverandi 
bæjarstjóri fór ekki að samþykkt um að kalla til umsagnaraðila vegna útgáfu 
sýslumanns á starfsleyfi fyrir staðinn Goldfinger. Þar sýni starfsfólkið nekt sína.

GOLDFINGER Bæjarfulltrúar segja vef skemmtistaðarins og viðtöl við eiganda hans 
ásamt lögregluskýrslum hafa gefið tilefni til nánari skoðunar á staðnum áður en 
starfsleyfið var endurnýjað. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

GUÐRÍÐUR 
ARNAR-
DÓTTIR

GUÐRÚN 
PÁLSDÓTTIR

BESSASTAÐIR Ástþór Magnússon, 
sem lýst hefur yfir framboði til 
forseta Íslands, skoraði í gær á fjöl-
miðla að veita öllum frambjóðend-
um jafnan aðgang til að kynna sín 
stefnumál.

Ástþór sakaði fjölmiðla um að 
ráðskast með lýðræðið með sér-
hagsmuni eigenda sinna eða „valda-
elítunnar“ að leiðarljósi í yfirlýs-
ingu sem hann sendi fjölmiðlum í 
gær.

Ástþór segir að framboði Þóru 
Arnórsdóttur sé „meistaralega leik-
stýrt“ af leikstjóranum sem búið 
hafi til „grínkarakterinn Silvíu 

Nótt og borgarstjórann Jón Gnarr“. 
Hann sagði framboð Þóru, sem 
hann nefndi raunar ekki á nafn, 
virðast „gert út af klíkum bak við 
fjölmiðlana og valdstjórnina“.

Ástþór ítrekaði í gær stefnumál 
sín, sem hann hefur haldið á lofti 
frá því að hann bauð sig fram til for-
seta árið 1996. Í yfirlýsingu segir 
að hann vilji færa valdið í auknum 
mæli til fólksins með því að virkja 
málskotsrétt forseta í öllum meiri 
háttar deilumálum. Þannig geti 
þjóðaratkvæðagreiðslur orðið eðli-
legur hluti lýðræðisins fremur en 
dramatískar leiksýningar.  - bj 

Ástþór Magnússon forsetaframbjóðandi segir fjölmiðla ráðskast með lýðræðið:

Skorar á fjölmiðlana að sinna öllum

GAGNRÝNI Ástþór sagði fráleitt að segja 
að fjölmiðlar mismuni ekki frambjóð-
endum, og vísaði í leiðara Fréttablaðsins 
í gær máli sínu til stuðnings.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SVEITARSTJÓRNIR Björn Pálsson sem 
annast hefur ritun Sögu Þorláks-
hafnar mun nú hafa náð að losa 
sig úr öðru verkefni sem hafði 
tekið drjúgan tíma hjá honum og 
einbeitir sér nú að því verkefni að 
ljúka handritinu um Þorlákshöfn. 

Þetta kom fram á síðasta fundi 
ritnefndarinnar þar sem Björn 
lagði fram handrit að sjöunda 
kafla og breyttan og bættan sjötta 
kafla. 

„Búið er að afhenda ritnefnd 
handrit að öllum köflum nema 
fimmta kafla sem fjallar um 
fyrirtækin,“ segir af fundi rit-
nefndar þar sem rætt var um 
þá hugmynd að gera stuttan 
útdrátt og þýða yfir á ensku og 
jafnvel fleiri tungumál. „Eru 
nefndarmenn sammála um að 
slíkt geri bókina söluvænlegri á 
margan hátt,“ segir í fundargerð 
ritnefndar.  - gar

Kraftur í sögu Þorlákshafnar:

Söluvænni með 
ágripi á ensku

ÓMAR STEFÁNSSON

VÍSINDI Hávaxnar konur eru 
í örlítið meiri hættu á að fá 
krabbamein í eggjastokkum en 
lágvaxnari kynsystur þeirra 
samkvæmt niðurstöðum nýrrar 
rannsóknar.

Rannsóknin leiddi einnig í ljós 
að konur sem eru of þungar eiga 
frekar á hættu að fá krabbamein 
í eggjastokka en konur í kjör-
þyngd, samkvæmt frétt BBC.

Yfir 100 þúsund konur tóku 
þátt í rannsóknum sem notaðar 
voru til grundvallar þessum nið-
urstöðum.   - bj

Krabbamein í eggjastokkum:

Háar og þungar 
í meiri hættu
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Aukin þekking – góð fjárfesting til framtíðar

Kynntu þér viðskiptafræði með vinnu í Háskóla Íslands. 

Kynningarfundur miðvikudaginn 11. apríl kl. 16:00 í stofu 102 Gimli

www.vmv.hi.is

NOREGUR Ný skýrsla tveggja geðlækna sem 
kynnt var í gær kemst að þeirri niðurstöðu að 
norski fjöldamorðinginn Anders Behring Brei-
vik hafi verið með réttu ráði þegar hann myrti 
77 manns í tveimur hryðjuverkaárásum hinn 
22. júlí síðastliðinn og sé enn heill á geði.

Mat læknanna Terje Tørrisen og Agnars 
Aspaas gengur þvert á annað sakhæfismat sem 
gert var í lok síðasta árs þar sem tveir aðrir 
geðlæknar komust að þeirri niðurstöðu að Brei-
vik hefði verið haldinn geðklofa með ofsóknar-
hugmyndum og því ekki ábyrgur gjörða sinna 
þegar hann framdi illvirki sín.

Geir Lippestad, lögmaður Breiviks, sagði 
í samtali við fjölmiðla í gær að umbjóðandi 
hans væri ánægður með niðurstöðuna, en hún 
hefði þó verið viðbúin. Breivik hefði þótt mikil-
vægt að fá jákvætt sakhæfismat, en hann varð 
æfur þegar hann var úrskurðaður ósakhæf-
ur og sagði í bréfi til fjölmiðla að hann væri 
ekki veikur á geði og höfundar þeirrar skýrslu 
hefðu skáldað meirihlutann af því sem þar kom 
fram.

„Nú undirbýr hann yfirlýsinguna sem hann 
hyggst flytja fyrir réttinum,“ hefur Afton-
posten eftir Lippestad um Breivik. „Yfirleitt 
fer þetta fram þannig að verjandi spyr og sak-
borningur svarar, en svo verður ekki að þessu 
sinni. Hann hefur ákveðnar skoðanir á því 
hvernig hann tjáir sig og hann mun gera það 
á sinn hátt.“

Gert er ráð fyrir að vitnisburður Breiviks 
taki um fimm daga, en Lippestad segir að hann 
muni jafnvel biðja um aukinn tíma. Hann seg-
ist ekki geta spáð fyrir um hvað muni koma 
fram í vitnisburði Breiviks, en segir að ekki sé 
reiknað með að hann muni tjá eftirsjá.

„Hann mun sennilega segja að hann hefði 
átt að ganga lengra. Það er erfitt að útskýra, 
en ég gef þetta upp til að undirbúa það sem 
koma mun.“

Nýja sakhæfismatið mun ekki ógilda hið 
fyrra og verða bæði lögð fyrir dóminn sem 
mun skera úr um hvort hann sé sakhæfur. 
Verði hann úrskurðaður ósakhæfur mun hann 
verða dæmdur til vistar á geðsjúkrahúsi.

Geðlæknarnir tveir sem kynntu skýrslu 
sína í gær tiltóku engin smáatriði úr niður-
stöðum sínum. Þeir byggðu mat sitt á viðtöl-
um við Breivik og þriggja vikna stöðugu eftir-

Sakhæfismat gleður Breivik
Nýtt sakhæfismat kemst að þeirri niðurstöðu að fjöldamorðinginn Anders Behring Breivik sé heill á geði. 
Matið gengur þvert á fyrra mat sem sagði Breivik með geðklofa. Hann segist sjálfur ánægður með úrskurðinn.

■ Breivik var ekki veikur á geði eða ómeðvitaður um gjörðir sínar áður en hann framdi glæpina sem 
hann er sakaður um

■ Breivik var ekki veikur á geði og þjáðist hvorki af ranghugmyndum um umhverfi sitt né truflunum á 
meðvitund á meðan hann framdi glæpina og á ekki við þroskahamlanir að stríða

■ Breivik var ekki veikur á geði þegar mat geðlæknanna fór fram
■ Mikil hætta er á að Breivik muni aftur grípa til ofbeldisverka. 

Heimild: Aftonposten.no

Meginniðurstöður sakhæfismats:

FAGNAR MATI Anders Behring Breivik fagnar því að geðlæknar hafa úrskurðað hann sakhæfan, þvert á fyrra 
mat. Dómurinn mun taka afstöðu til sakhæfisins, en Breivik undirbýr nú vitnisburð sinn. Lögmaður Breiviks 
segir hann sjá eftir að hafa ekki náð að ganga lengra.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

liti með honum á geðsjúkrahúsinu Illa þar sem 
hann hefur verið í haldi frá því að hann framdi 
ódæðin.

Meginniðurstaðan er þó að Breivik hafi 
sannar lega verið sjálfrátt, bæði fyrir og á 
meðan hann framdi glæpina og eins meðan 

á matinu stóð. Þeir taka einnig fram að 
talsverðar líkur séu á því að að hann muni beita 
ofbeldi á ný fái hann tækifæri til þess.

Nú eru einungis fimm dagar þangað til rétt-
arhöldin hefjast og þau munu að öllum líkindum 
standa í tíu vikur. thorgils@frettabladid.is

Miðstöðin ekki í HÍ 
Í fyrirsögn fréttar um þróun mið-
stöðvar fyrir doktorsnám hér á landi í 
gær var sagt að slík miðstöð ætti að 
vera við Háskóla Íslands. Það er ekki 
rétt, heldur er lagt til að miðstöðin 
yrði sjálfstæð en byggð á grunni mið-
stöðvar fyrir framhaldsnám, sem er 
starfrækt við HÍ. 

LEIÐRÉTT 

EVRÓPUMÁL Stefán Haukur 
Jóhannesson, aðalsamninga-
maður Íslands, ræðir stöðu mála 
og næstu skref 
í aðildarvið-
ræðum Íslands 
og Evrópu-
sambandsins á 
opnum fundi í 
Evrópustofu við 
Suðurgötu í dag.

Fjórða ríkja-
ráðstefna 
Íslands og ESB 
fór fram fyrir 
skemmstu þar 
sem fjórir samningskaflar voru 
opnaðir og var tveimur þeirra 
lokað strax. Nú hafa viðræður 
hafist um 15 af 33 samningsköfl-
um.

Fundurinn hefst klukkan 17, en 
Stefán mun svara spurningum 
gesta að loknu erindi sínu.  - þj 

Aðildarviðræður við ESB

Stefán Haukur 
á opnum fundi

STEFÁN HAUKUR 
JÓHANNESSON

VEÐURSPÁ
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London
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New York
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San Francisco

Stokkhólmur
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KÓLNAR            
Það fer hægt 
kólnandi á landinu 
næstu daga en 
jafnframt verður 
nokkuð bjart og 
úrkomulítið, með 
þeirri undan-
tekningu að í dag 
verður rigning eða 
slydda suðvestan 
og vestan til fram 
eftir degi.

Ingibjörg
Karlsdóttir
veður-
fréttamaður

BANDARÍKIN Nánast er öruggt að 
Mitt Romney verði forsetafram-
bjóðandi Repúblikanaflokksins, 
eftir að Rick Santorum dró sig út 
úr kosningabaráttunni í gær. 

Santorum tilkynnti um ákvörð-
un sína í Gettysburg í gær. Hann 
sagði að framboði sínu væri lokið 
og kosningabaráttunni hætt. „Við 
munum halda áfram að berjast 
og sigra Barack Obama forseta,“ 
sagði Santorum, sem stóð á svið-
inu ásamt fjölskyldu sinni. Hann 
hafði vonast til þess að halda 
áfram fram yfir forkosningarn-

ar í Pennsylvaníu 24. apríl en 
ákvað að hætta nú vegna veik-
inda þriggja ára gamallar dóttur 
sinnar. 

Santorum sagðist hafa komist 
lengra með framboð sitt en nokk-
ur hefði átt von á. Athygli vakti að 
Santorum lýsti ekki yfir stuðningi 
við Romney eða minntist yfirhöf-
uð á hann í ræðu sinni. 

Romney brást við fréttunum 
í gær og sagði Santorum hafa 
verið hæfan og verðugan keppi-
naut. Fátt virðist nú geta stöðvað 
Romney í því að hljóta útnefningu 

flokksins á flokksráðstefnunni 
í ágúst. Hann er með helmingi 
fleiri kjörmenn en Santorum, sem 
var næsti maður á eftir honum. 

Newt Gingrich sagðist í gær 
ekki ætla að draga sig í hlé, held-
ur gefa repúblikönum „alvöru 
valkost“ í haust. Ron Paul er ekki 
heldur hættur í framboði.  - þeb

Nánast öruggt að Mitt Romney hljóti útnefningu Repúblikanaflokksins: 

Rick Santorum dregur sig úr kosningabaráttunni

RICK SANTORUM Frambjóðandinn til-
kynnti að hann væri hættur að sækjast 
eftir útnefningu flokksins í Gettysburg í 

gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Virkjanalón að fyllast
Flest virkjanalón Landsvirkjunar eru 
á góðri leið með að fyllast þrátt fyrir 
að vorleysingar séu ekki hafnar á 
hálendinu. Nefnir Guðmundur Björns-
son hjá Landsvirkjun sem dæmi að 
Hálslón standi nú 20 metrum hærra 
en á sama tíma í fyrra. Þá sé Þórsvatn 
átta og hálfum metra hærra en um 
þetta leyti í fyrra og komið í sömu 
stöðu og það var um mánaðamótin 
júní-júlí á síðasta ári. 

ORKUMÁL

GENGIÐ 10.04.2012

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

230,424
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

128,05 128,67

202,66 203,64

167,32 168,26

22,487 22,619

22,065 22,195

18,866 18,976

1,5771 1,5863

196,79 197,97

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Einar Davíðsson einar.davidsson@365.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, 
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ  SÍMI 512-5402: Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR 

SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Guðný Gunnlaugsdóttir gunny@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is  KYNNINGARSTJÓRI: Einar Skúlason einar.skulason@365.is



QASHQAI DÍSIL
4,6 l/100 km

NISSAN QASHQAI DÍSIL

Nú er Nissan Qashqai fáanlegur með nýjum og mjög 
spennandi dísilvélum sem eyða aðeins frá 4,6 lítrum 
af eldsneyti á hverja 100 km. Þetta er með því allra 
lægsta sem þekkist meðal fjórhjóladrifsbíla á Íslandi. 
Kíktu til okkar og fáðu að reynsluaka – og já, verðið 
mun sannarlega koma þér á óvart!

• 5 stjörnu einkunn í EURO Ncap
• Fjórhjóladrif með LOCK stillingum
• Handfrjáls Bluetooth símabúnaður
• Bakkskynjarar
• 17“ álfelgur
• Og margt fleira

SHIFT_the way you move
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Dæmi: 39.889 kr. á mánuði miðað 
við að eldri bíll að verðmæti 2.600.000 
sé látinn ganga upp í og eftirstöðvar á 
óverðtryggðum bílasamningi til 84 mánaða.

KYNNINGARVERÐ

Frá: 4.990 þús. kr.

www.nissan.is

Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808  –  Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622  –  Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533  BL  Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000
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HJÓL FYRIR ALLA 

FJÖLSKYLDUNA

FRÁBÆR TILBOÐ Á ELDRI 

ÁRGERÐUM AF HJÓLUM

20% AFSLÁTTUR AF 

AUKABÚNAÐI Á HJÓL

59.995

70.995

DANMÖRK Danski sagnfræðingur-
inn Thomas Wegener Friis segist 
vera í þann mund að afhjúpa stór-
felldar njósnir þekkts Dana fyrir 
Stasi, austur-þýsku leyniþjón-
ustuna. 

Friis kveðst ekki vera reiðu-
búinn að birta nafn njósnarans að 
svo stöddu og segist fyrst þurfa 
aðgang að Rosenholz-skjalasafn-
inu sem bandaríska leyniþjón-
ustan, CIA, fékk við sameiningu 
þýsku ríkjanna. Það er mat Friis 
að þar kunni lykillinn að danska 
njósnamálinu að vera. Vísinda-
menn hafa ekki aðgang að þessu 

skjalasafni en stjórnvöld geta farið 
fram á að fá upplýsingar úr því. Það 
hafa stjórnvöld í bæði Þýskalandi og 
Frakklandi gert.

Hópur danskra sagnfræðinga 
hefur hins vegar gagnrýnt Friis 
og starfsaðferðir hans. Forsætis-
ráðherra Danmerkur, Helle-Thorn-
ing Schmidt, telur dönsk stjórnvöld 
ekki þurfa að sækja um aðgang að 
safninu. Á fundi með fréttamönnum 
í gær sagði hún að teldu menn sig 
búa yfir upplýsingum um glæpsam-
legt athæfi ættu þeir að snúa sér til 
lögreglunnar og í þessi tilviki til 
dönsku leyniþjónustunnar.  - ibs

Danskur sagnfræðingur vill aðgang að skjölum í eigu CIA vegna njósnamáls:

Þekktur Dani bendlaður við Stasi

FORSÆTISRÁÐHERRA Helle-Thorning 
Schmidt telur ekki þörf á að leita til CIA.

NORDICPHOTOS/AFP

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Akra-
nesi handtók í páskavikunni þrjá 
ökumenn undir áhrifum fíkni-
efna. 

Við húsleit á heimili eins 
þeirra fundust um 30 grömm af 
kannabisefnum og við húsleit hjá 
öðrum fundust nokkur grömm af 
amfetamíni í neyslupakkningum 
auk tæplega 100 þúsund króna 
í peningum. Maðurinn gat ekki 
gert grein fyrir fjármununum og 
voru þeir því gerðir upptækir.

Þá var fjórði maðurinn tekinn 
grunaður um ölvun við akstur. - kh

Dópaðir bílstjórar á Akranesi:

Meintur dóp-
sali tekinn

BESSASTAÐIR Þóra Arnórsdóttir og 
Ástþór Magnússon eru einu for-
setaframbjóðendurnir sem þegar 
hafa safnað þeim lágmarksfjölda 
meðmælenda sem þarf til að fram-
boðið teljist gilt. Hinir eru mis-
langt komnir með söfnunina og 
sumir ekki einu sinni byrjaðir.

Þóra lýsti því yfir á laugar-
daginn að hún hefði náð tilskildu 
marki í öllum landsfjórðungum. Þá 
voru þrír dagar síðan hún tilkynnti 
um framboð sitt.

Áður en listunum er skilað til 
innanríkisráðuneytisins, sem þarf 
að gerast í síðasta lagi 25. maí, þarf 
að láta yfirkjörstjórnir á hverjum 
stað votta að þeir sem ritað hafa 
nafn sitt á listann séu kosninga-
bærir.

Fréttablaðið hafði samband við 
aðra sem lýst hafa yfir framboði til 
að grennslast fyrir um hvar undir-
skriftasöfnunin stæði.

„Ég held að ég sé örugglega kom-
inn með lágmarksfjöldann,“ segir 
Ástþór, sem er enginn nýgræð-
ingur þegar kemur að forseta-
kosningum. Hann ætli þó að safna 
nokkrum til viðbótar til öryggis og 
listunum verði skilað fljótlega.

Bara Ástþór og Þóra 
búin að safna nógu
Tveir af þeim sem lýst hafa yfir framboði til forseta Íslands eru búnir að safna 
lágmarksfjölda meðmæla. Hinir fjórir hafa einn og hálfan mánuð til stefnu.

Borðaðir þú páskaegg um 
páskana?
JÁ 75,3%
NEI 24,7%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú ánægð(ur) með hraða 
netsins á heimili þínu?

Segðu þína skoðun á visir.is

LANDHELGISGÆSLAN Viðgerðir á 
varðskipinu Þór munu taka lengri 
tíma en upphaflega var áformað. 
Nú er stefnt að því að skipið verði 
afhent fyrir lok apríl, en upphaf-
lega stóð til að taka skipið aftur í 
notkun í byrjun mánaðarins.

Vegna galla í annarri af aðal-
vélum skipsins þurfti að skipta um 
vélina, og var það gert í Noregi á 
kostnað Rolls Royce, framleiðanda 
vélarinnar.

Hrafnhildur Stefánsdóttir, upp-
lýsingafulltrúi Landhelgisgæsl-
unnar, segir að vélin sé nú komin 
í skipið, og prófanir fari fram í 

þessari viku og þeirri næstu. Hún 
segir ekkert sérstakt hafa komið 
upp sem seinkað hafi viðgerðum á 
skipinu, áætlanir hafi einfaldlega 
ekki staðist.

Þór var smíðaður í Síle og kom 
hingað til lands í október í fyrra. 
Skömmu síðar urðu skipverjar 
varir við óeðlilegan titring í ann-
arri aðalvélinni, og þar sem ekki 
gekk að gera við hana þurfti að 
skipta um vél.

Varðskipið Ægir hefur staðið 
vaktina á meðan Þór er í slipp. Til 
stendur að leigja Ægi til eftirlits-
starfa á Miðjarðarhafi í sumar. - bj

Viðgerð á varðskipinu Þór mun taka lengri tíma en áætlanir gerðu ráð fyrir:

Þór væntanlegur seint í apríl

Í VIÐGERÐ Þór stoppaði stutt við á 
Íslandsmiðum eftir að hann kom til 
landsins þar sem galli fannst í annarri af 
aðalvélum skipsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR 

LÖGREGLUMÁL Kona kærði nauðg-
un að morgni páskadags á Ísa-
firði. Lögreglan handtók í kjöl-
farið karlmann og yfirheyrði 
hann vegna málsins. Manninum 
var sleppt að lokinni yfirheyrslu.

Lögregla staðfestir að kæran 
hafi borist og segir málið í rann-
sókn. Ekki fást nánari upplýsing-
ar um málavöxtu að svo stöddu.

Mikill fjöldi fólks sótti Ísafjörð 
heim um páskahelgina, en þar fór 
meðal annars fram tónlistarhá-
tíðin Aldrei fór ég suður. Lög-
regla taldi þó ekki rétt að tengja 
nauðgunina við hátíðina, enda 
fjöldi annarra viðburða í bænum 
um helgina.  - bj

Kærði kynferðisbrot á Ísafirði:

Lögregla rann-
sakar nauðgun

NOREGUR Stuðningur Norðmanna 
við Evrópusambandsaðild hefur 
aldrei mælst minni en um þessar 
mundir. Ný könnun sýnir að þrír 
af hverjum fjórum myndu hafna 
ESB-aðild nú. Einungis fimmtán 
prósent svarenda sögðust styðja 
aðild.

Í frétt Aftonposten segir að það 
sem heyri helst til tíðinda í þess-
um niðurstöðum sé að andstaða 
sé að aukast í öllum þjóðfélags-
hópum. Meðal hinna tekjuhæstu, 
sem hingað til hafa verið jákvæð-
astir, er nú 71% andsnúið aðild. 

Andstaðan er minnst í Ósló og 
nágrenni þar sem 24% segjast 
hlynnt aðild.  - þj

Andstaða við ESB í Noregi:

Þrír af fjórum 
vilja ekki í ESB

„Sjálfboðaliðar allt í kringum 
landið eru að safna og eftir því 
sem ég best veit gengur það bara 
mjög vel,“ segir Guðný Lilja Odds-
dóttir, sem starfar fyrir framboð 
Herdísar Þorgeirsdóttur prófess-
ors. Söfnuninni sé þó ekki lokið en 
markmiðið sé að ljúka henni í apríl.

Jón Lárusson, lögreglumaður á 
Selfossi, segir söfnun sína ganga 
ágætlega. „Þetta er ekki komið en 
það styttist í það, geri ég mér vonir 
um.“ Hann segir að sér hafi eðli-
lega gengið best á Suðurlandi en 
hitt sé í vinnslu. „Fólk virðist vera 
með missterkar maskínur á bak við 
sig,“ segir hann.

Ólafía B. Rafnsdóttir, sem 
starfar fyrir framboð Ólafs Ragn-
ars Grímssonar, sitjandi forseta, 
segir söfnunina þetta árið verða 
með svipuðu sniði og í hin skiptin 
þegar Ólafur hefur verið í fram-
boði. Söfnunin gangi þó vel og 
standi yfir um land allt. „Ég gef 
mér svona þrjár til fjórar vikur í 
að klára þetta,“ segir hún.

Sjötti frambjóðandinn, Hannes 
Bjarnason úr Skagafirði, hefur 
greint frá því í fjölmiðlum að 
hann komi til landsins frá Noregi 
í lok mánaðar og hefji meðmæla-
söfnun sína þá.

 stigur@frettabladid.is

■ Kosið verður laugardaginn 30. júní.
■ Framboðsfrestur rennur út 25. maí.
■ Sex hafa þegar lýst yfir framboði.
■ Hver frambjóðandi þarf að safna 1.500 til 3.000 meðmælendum.
■ Meðmælendurnir þurfa að skiptast svona eftir landshlutum: 1.206 til 

2.412 úr Sunnlendingafjórðungi (sem inniheldur meðal annars höfuð-
borgarsvæðið og Suðurnes og er því langfjölmennastur), 66 til 131 úr 
Vestfirðingafjórðungi, 166 til 332 úr Norðlendingafjórðungi og 62 til 125 
úr Austfirðingafjórðungi.

Um kosningarnar

BESSASTAÐIR Forsetabústaðurinn er 
umsetinn þessi dægrin. Sex manns vilja 
búa þar og starfa næstu fjögur árin.

FR
ÉTTA

B
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Ð
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/VILH
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Heimir & Kolla vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

KJÖRKASSINN



   

Verkís verkfræðistofa | Ármúla 4 | 108 Reykjavík | Sími 422 8000 | www.verkis.is

Hjá Verkís starfa útsjónarsamir

smiðir hugmynda og lausna,

reynsluboltar á öllum sviðum

verkfræði og skyldra greina.

Síðastliðin 80 ár hafa starfs-

menn fyrirtækisins átt þátt í 

flestum stærri mannvirkjum 

og framkvæmdum á Íslandi.

Saga Verkís er þannig 

samofin sögu uppbyggingar 

og atvinnulífs á Íslandi eins 

og við þekkjum það.

Öflug 
uppbygging í 80 ár

1972 Hitaveita á Reykjum, Mosfellsbæ

2010 Sundlaugin Hofsósi

1953 Laxárvatnsvirkjun 2011 Hörputorg 2008 Svartsengi

1958 Háspennumastur í Kollafirði

1958 Grímsárvirkjun

2003 Bláa lónið 1946–2011 Hallgrímskirkja

Verkís rekur uppruna sinn 

til 1932 þegar fyrsta 

íslenska verkfræðistofan 

hóf starfsemi sína.
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Umhverfisstyrkir 
Landsbankans

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Samfélagssjóður Landsbankans veitir fimm milljónir 
króna í umhverfisstyrki. Markmið umhverfisstyrkja  
er að styðja við umhverfis- og náttúruvernd. 
Umsóknarfrestur er til 30. apríl 2012.

Verkefni sem einkum koma til greina:
� Verkefni á sviði náttúruverndar, t.a.m. skógrækt, landgræðsla  
 og hreinsun landsvæða.
� Verkefni er tengjast rannsóknum á náttúrugæðum.
� Verkefni er styðja betra aðgengi fólks að náttúru landsins.  
� Verkefni er nýtast til verndar landsvæðum, t.d. vegna ágangs  
 búfénaðar eða ferðamanna.
� Verkefni er auka þekkingu og vitund almennings á umhverfismálum.
� Verkefni er hvetja til umhverfisvæns hátternis. 

Umsóknarfrestur
Umsóknarfrestur vegna umhverfisstyrkja er til og með 30. apríl 2012. 
Dómnefnd verður skipuð sérfræðingum á sviði náttúru- og umhverfis-
verndar. Sótt er um umhverfisstyrki rafrænt, á landsbankinn.is.

Samfélagssjóður Landsbankans hefur það hlutverk að veita styrki  
til verðugra verkefna. Árlega eru veittar fimm tegundir styrkja:  
Afreksstyrkir, námsstyrkir, nýsköpunarstyrkir, samfélagsstyrkir 
og umhverfisstyrkir.

Nánari upplýsingar á landsbankinn.is

1. Hvar er tónlistarhátíðin Aldrei 
fór ég suður haldin um hverja 
páska?

2. Hver vann Mastersmótið í golfi 
sem fram fór um helgina?

3. Eftir hvaða tónlistarmann er 
lagið Allt varð hljótt sem hljómar í 
kvikmyndinni Hungurleikunum?

SVÖR: 

1. Á Ísafirði 2. Bubba Watson 
3. Ólaf Arnalds

GUY FIERI HEIMSÆKIR EINSTAKA VEITINGASTAÐI Í DINERS, DRIVE-INS & DIVES Á FOOD NETWORK     |     FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW.STOD2.ISFÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW STOD2 IS

ÞRÓUNARAÐSTOÐ Söfnun UNICEF 
fyrir vannærð börn á Sahel-
svæðinu í Afríku hefur gengið 
vonum framar þar sem tólf millj-
ónir króna hafa safnast á einni 
viku.

„Við erum afar þakklát fyrir 
stuðninginn og það mikla traust 
sem UNICEF er sýnt,“ segir 
Stefán Ingi Stefánsson, fram-
kvæmdastjóri UNICEF á Íslandi, 
í tilkynningu.

„UNICEF er á staðnum í öllum 
átta ríkjunum á Sahel-svæðinu 
þar sem þurrkar og uppskeru-

brestur hafa sett börn í lífshættu. 
UNICEF hefur þekkingu, reynslu 
og getu til að bjarga lífi van-
nærða barna og reynslan sýnir 
að 95% vannærðra barna sem fá 
meðhöndlun á þessu svæði lifa 
af. Flest börnin ná sér á einungis 
fáeinum vikum,“ segir Stefán 
jafnframt.

Fjármunirnir munu koma að 
góðum notum þar sem framlögin 
sem þegar eru komin duga fyrir 
214.000 skömmtum af vítamín-
bættu jarðhnetumauki.

Um milljón barna á það á hættu 

að láta lífið vegna vannæringar í 
kjölfar þurrka og uppskerubrests 
á svæðinu. 

 Upplýsingar um hvernig leggja 
má af mörkum til þessa málefnis 
má finna á unicef.is  - þj

Söfnun UNICEF fyrir vannærð börn á Sahel-svæðinu í Afríku gengur framar vonum:

Tólf milljónir hafa safnast á Íslandi

NJÓTA GÓÐS AF FRAMLÖGUM Hundruð 
þúsunda barna eiga nú um sárt 

að binda á Sahel-svæðinu í Afríku. 
Íslendingar hafa látið tólf milljónir króna 

af hendi rakna þeim til aðstoðar. 
MYND/UNICEF

FLÓTTAMANNABÚÐIR HEIMSÓTTAR Kofi Annan heimsótti Yayladagi-flóttamannabúð-
irnar í Tyrklandi í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SÝRLAND, AP Stjórnvöld í Sýrlandi 
halda áfram árásum á svæði þar 
sem uppreisnarmenn eru og er 
talið að um sextíu manns hafi 
látið lífið í slíkum árásum í gær. 
Áður höfðu sýrlensk stjórnvöld 
samþykkt friðaráætlun sem gerði 
ráð fyrir því að vopnahlé hæfist 
í gær. 

Stjórnvöld sögðust í gær hafa 
dregið sig til baka á sumum svæð-
um. Það er þó ekki tekið trúan-
legt enda ekkert sem bendir til 
þess. Fréttir bárust af bardögum 
í mörgum borgum, meðal annars 
í borginni Homs, sem hefur orðið 
hvað verst úti á því rúma ári sem 
liðið er frá því að uppreisnin gegn 
Bashar Al-Assad forseta hófst. 

Kofi Annan, sérstakur erind-
reki Sameinuðu þjóðanna og 
Arababandalagsins í málefnum 
Sýrlands, sagði í gær að sýrlensk 
stjórnvöld hefðu ekki sýnt vilja til 
friðar. Þó væri friðaráætlun hans 
enn í fullu gildi og hægt væri að 
bjarga henni. Hann hvatti stríð-
andi fylkingar til þess að hætta 
bardögum undir eins. Þá sagði 
hann undanfarna daga hafa átt 
að vera tækifæri fyrir stjórn-
völd til að senda sterk skilaboð 
um frið í samræmi við sex þrepa 
friðaráætlun hans. „Ég hef miklar 
áhyggjur af þróun mála,“ segir í 
bréfi hans til Öryggisráðs SÞ 
síðan í gær. 

Samkvæmt friðaráætluninni 

átti að hefja vopnahlé í gær og öll 
vopnuð átök áttu að hætta algjör-
lega á morgun. Í framhaldinu áttu 
uppreisnarmenn og stjórnvöld að 
hefja viðræður um lausn málsins. 
„Þetta er áætlun sem Öryggis-
ráðið hefur stutt. Þetta er áætlun 
sem Sýrlendingar hafa stutt og 
samkvæmt upplýsingum frá upp-
reisnarmönnum eru þeir einnig 
tilbúnir að styðja áætlunina ef 
stjórnvöld standa við að draga 
herlið sitt til baka,“ sagði Annan 
í heimsókn sinni í flóttamanna-
búðir í Tyrklandi, við landamæri 
Sýrlands, í gær. 

Öryggisráð Sameinuðu þjóð-
anna tók undir með Annan í gær. 
Á næstunni kæmi í ljós hvort 
ráðið þurfi að herða aðgerðir 
sínar gegn sýrlenskum stjórnvöld-
um. Það væri mikið áhyggjuefni 
að undanfarna daga hafi ofbeldi 
ekki aðeins haldið áfram í landinu 
heldur hafi það aukist. 

Walid Muallem, utanríkis-
ráðherra Sýrlands, sagði í gær 
að vopnahlé ætti að miðast við 
komu alþjóðlegra eftirlitsmanna 
til landsins. Þrátt fyrir það hafi 
stjórnvöld hafið brottflutning her-
liðs frá sumum svæðum landsins. 
Þá sagði Muallem að þrátt fyrir 
jákvæðar aðgerðir hafi „and-
staða vopnaðra hryðjuverkahópa“ 
aukist dag frá degi. Muallem er í 
Rússlandi. 

 thorunn@frettabladid.is

Engin merki 
um friðarvilja
Sýrlensk stjórnvöld héldu árásum sínum áfram í 
gær, þrátt fyrir að samkvæmt samþykktri friðar-
áætlun hafi vopnahlé átt að hefjast. Kofi Annan og 
Öryggisráð SÞ hafa miklar áhyggjur af ástandinu.

VEISTU SVARIÐ?



Þegur þú sefur á TEMPUR heilsudýnu, hvílast hryggur og liðir í sinni náttúru-

legu stöðu. TEMPUR þrýstijöfnunarefnið er mjúkt þar sem þú vilt og stíft 

þar sem þú þarft™ og veitir þannig þrýstijöfnþar sem þú þarft™ og veitir þannig þrýstijöfnun, þægindi og náttúrulegan un þægindi og náttúrulegan

stuðning. Vaknaðu upp endurnærð(ur) og tilbúin(n) í átök dagsins. 

Kíktu á www.tempur.is til að sjá meira um Tempur heilsuvörurnar. 

Næturlöng endurnýjun fyrir líkama og sál™N t lö d ýj f i lík ál™

betrabak@betrabak.is 

www.betrabak.is

EINA DÝNAN OG KODDINN
SEM VIÐURKENND ERU 
AF NASA OG VOTTUÐ AF A
GEIMFERÐASTOFNUNINNI

D Ý N U R  O G  K O D D A R

Stillanlegu heilsurúmin sem
Betra Bak býður uppá eru ein 

þau vönduðustu sem í boði eru.
Komdu og skoðaðu möguleikana!

20%
afsláttur

15.885
með 20%

afsl.

20%
afsláttur

TEMPUR Comfort heisukoddinn 
er einstaklega mjúkur og 

þægilegur, með nýju extra 
mjúku TEMPUR efni.

TEMPUR Original
heilsukoddinn, sem flestir

þekkja, styður vel við háls og
setur þig í rétta svefnstöðu.

TEMPUR Cloud heilsudýnan
er nú á sérstöku tilboði

í apríl.

19.900
með 20%

afsl.

12 
mánaða
vaxtalaus lán

á TEMPUR 
hei lsudýnum 

í aprí l*

Upplifðu þægindi, upplifðu stuðning, upplifðu TEMPUR®

Gætir þú sofið miklu betur?

* 3,5% lántökugjald* 3 5% lántökugjald
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DÓMSMÁL Dómari við breskan 
dómstól, High Court, átelur bresku 
efnahagsbrotalögregluna Serious 
Fraud Office (SFO) harðlega fyrir 
að geta ekki lagt fram nein gögn 
sem legið hafi til grundvallar hús-
leitum hjá auðkýfingnum Vincent 
Tchenguiz í mars í fyrra.

Aðgerðirnar sem SFO réðst í 
í mars í fyrra voru gríðarlega 
umfangsmiklar og beindust að 
bræðrunum Robert og Vincent 
Tchenguiz og Kaupþingi og lána-
viðskiptum þeirra á milli. 135 
manns tóku þátt í þeim og níu voru 
handteknir, þeirra á meðal Sigurð-
ur Einarsson, Ármann Þorvalds-
son og aðrir íslenskir fyrrverandi 
starfsmenn Kaupþings.

Í febrúar síðastliðnum neyddist 
SFO til að senda frá sér þriggja 
blaðsíðna skriflega afsökunar-
beiðni til Vincents Tchenguiz og 
viðurkenna að aðgerðirnar hefðu 
grundvallast á röngum upplýsing-
um. Á sama tíma lýsti SFO því yfir 
að rannsóknin mundi halda áfram.

Fyrir dómi í síðustu viku fór 
SFO fram á sex vikna frest til 
viðbótar til að sýna fram á það 
á hverju málið grundvallaðist, 
að því er segir í breska blaðinu 
Financial Times.

Dómarinn, Sir John Thomas, 
sagði að það væri með öllu óviðun-
andi að SFO hefði enn ekki skilað 
af sér þessum rökstuðningi. Eina 
skýringin væri „alger vanhæfni“. 
„Ég hef aldrei kynnst öðru eins,“ 
bætti hann við, samkvæmt Fin-
ancial Times. Hann veitti þó frest 
til loka apríl.

SFO afsakaði sig með því að 

nákvæmar upplýsingar um upp-
haf og aðdraganda rannsókn-
arinnar væru einfaldlega ekki 
lengur til staðar hjá embættinu. 
Margir af upphaflegum rannsak-
endum væru hættir störfum hjá 
stofnuninni og sumir jafnvel flutt-
ir úr landi.

Vincent Tchenguiz sagði 
óskiljan legt að SFO hygðist halda 
áfram rannsókninni á málefn-
um hans í ljósi alls þessa. „Þegar 

ég var í skóla hélt ég því gjarn-
an fram að hundurinn hefði étið 
heimaverkefnin mín. Það er allt 
í lagi fyrir skólastrák, en frekar 
aumt af opinberum eftirlitsaðila,“ 
er haft eftir honum. 

Tchenguiz telur aðgerðirnar 
hafa skaðað sig og starfsemi sína 
og hefur höfðað hundrað milljóna 
punda skaðabótamál vegna þess, 
jafnvirði um 20 milljarða króna.

 stigur@frettabladid.is

MBA kynningarfundur
12. apríl kl. 16:00 í stofu 101 á Háskólatorgi

MBA-námið í Háskóla Íslands:
•  Eflir persónulega færni og leiðtogahæfileika á sviði rekstrar og stjórnunar

•  Byggir á mikilli reynslu og tengslum við íslenskt atvinnulíf

•  Ýtir undir frumkvæði, færni og forystueiginleika nemenda

Námið er tveggja ára metnaðarfullt meistaranám fyrir stjórnendur og er 
skipulagt samhliða starfi. Að öllu jöfnu er kennt á föstudögum og laugardögum 
aðra hvora helgi. Umsóknarfrestur er 5. júní.

Skoraðu á þig og taktu skrefið
 

www.mba.is

Ársfundur Kjalar 
lífeyrissjóðs
Kjölur lífeyrissjóður boðar hér með til ársfundar 
sjóðsins. Fundurinn verður haldinn á Grand Hótel, 
Sigtúni 38 í Reykjavík, fimmtudaginn 26. apríl 
2012 kl. 17.00.

Allir sjóðsfélagar og rétthafar eiga rétt á setu  
á ársfundinum.

Dagskrá:

1.  Almenn ársfundarstörf samkvæmt  
samþykktum sjóðsins.

2.  Tillaga stjórnar um samruna  
við Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda.

3.  Önnur mál löglega upp borin.

Ársfundargögn er hægt að nálgast á vefsíðu 
sjóðsins, www.landsbankinn.is/ls/kjolur og hjá 
Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf Landsbankans,  
Austurstræti 11.

Reykjavík, 11. apríl 2012

Virðingarfyllst,
stjórn Kjalar lífeyrissjóðs

AÐAL- 
FUNDUR  
VM 1 4 .  a p r í l  2 0 1 2  

a ð  G r a n d  H ó t e l  
í  R e y k j a v í k

DAGSKRÁ:

 Kl. 13.00. Setning aðalfundar og kosning fundarstjóra

 Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins

 Reikningar félagsins og sjóða

 Umræður um skýrslu og reikninga

 Kjör endurskoðenda, E&Y

 Reglugerða- og lagabreytingar

 Ákvörðun stjórnarlauna

 Lýst kjöri stjórnar og varastjórnar VM í stjórnarkjöri 2012

 Kjör í nefndir og stjórnir sjóða

 Kjör í fulltrúaráð

 Kynning á uppbyggingu orlofssvæðis 

 á Laugarvatni

 Önnur mál

Boðið verður upp á léttar  

veitingar að fundi loknum

Heimir & Kolla vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00

Dómari segir SFO 
algjörlega vanhæfa
Breskur dómari segist forviða á því hvað breska efnahagsbrotalögreglan á erfitt 
með að reiða fram gögn til stuðnings húsleitum hjá Kaupþingi og Tchenguiz-
bræðrum í fyrra. SFO segir djúpt á gögnunum vegna mikillar starfsmannaveltu.

VINCENT TCHENGUIZ Hann hefur farið 
fram á 20 milljarða íslenskra króna í 
skaðabætur vegna málsins. 

SIGURÐUR OG ÁRMANN Sigurður Ein-
arsson, fyrrverandi stjórnarformaður 
Kaupþings, og Ármann Þorvaldsson, 
forstjóri Kaupþings Singer & Fried-
lander, voru handteknir vegna málsins 
í fyrra. 
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arionbanki.is  –  444 7000

Föstudaginn 13. apríl kl. 9-13 í Arion banka, Borgartúni 19.

Dagskrá:
 
 Forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar Grímsson opnar þingið
 
 

 Joachim Krohn-Høegh, framkvæmdastjóri Argentum í Noregi
 Argentum er einn stærsti áhættufjárfestingarsjóður Noregs 
 með um 150 milljarða króna eignasafn.

          
 Torkel Ystgaard, aðstoðarframkvæmdastjóri SIVA
 SIVA er norska nýsköpunarmiðstöðin en hún rekur 
 44 iðnaðargarða og er hluthafi í 145 sprotafyrirtækjum.

 Svana Helen Björnsdóttir, formaður Samtaka iðnaðarins
 Framtíð nýsköpunar og sprotafyrirtækja á Íslandi.

 Einar Gunnar Guðmundsson, Arion banka
 Stuðningur og framlag Arion banka til nýsköpunar á Íslandi.

 

Sprotaþing Íslands (Seed Forum Iceland) hefur um árabil verið einn helsti 
vettvangur íslenskra sprotafyrirtækja til að kynna sig fyrir fjárfestum og 
íslensku athafnalífi.  Á þessu Sprotaþingi munu átta fyrirtæki kynna starf-
semi sína , þar af fimm íslensk, tvö norsk og eitt sænskt/breskt fyrirtæki .

Með stuðningi sínum vill Arion banki undirstrika mikilvægi fyrirtækja- og 
verðmætasköpunar fyrir íslenskt samfélag.  Fleiri en 100 sprotafyrirtæki 
hafa kynnt sig fyrir fjárfestum á Sprotaþingi frá því að fyrsta þingið var 
haldið árið 2005. 
 

Sprotaþing Íslands
í samstarfi við Arion banka

þingið

Skráning á www.seedforum.is

LÖGREGLUMÁL Magne Dyb, skipstjóri á norska 
línuveiðiskipinu Ny Argo, segist ekki hafa 
vitað að hann hafi verið á línuveiðum á bann-
svæði. Þetta kom fram í viðtali norska 
útvarpsins við hann í gærmorgun. 

Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær stóð 
Landhelgisgæslan skipið að meintum ólög-
legum veiðum í Skeiðarárdjúpi, nærri 30 sjó-
mílum suður af Ingólfshöfða, í fyrradag.  Var 
skipstjóranum skipað að sigla til hafnar og 
kom skipið til Vestmannaeyja í fyrrakvöld og 
yfirheyrði lögreglan skipverjana þegar í stað. 
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum vonast til að 
hægt verði að dómtaka málið á næstu dögum. 
Sektin getur numið allt að fjórum milljónum 
króna. Óvíst er hvort skipstjórinn bíði eftir 

dómnum því útgerð skipsins getur lagt fram 
tryggingu vegna sektarinnar. Eftir það getur 
skipið  lagt úr höfn.  

Ny Argo ætlaði aðallega að veiða löngu á 
svæðinu, en samkvæmt reglugerð um vernd-
un kóralsvæða úti af Suður- og Suðvesturlandi 
er bannað að veiða annað en uppsjávarfisk á 
svæðinu.

Bæði skipstjórinn og útgerðarmaður skipsins 
segjast hafa skoðað heimasíðu sjávarútvegs-
ráðuneytisins  og Fiskistofu áður en haldið var 
á miðin, og ekki getað fundið neitt um bannið.

Skipstjóri norska línuveiðiskipsins, sem staðið var að ólöglegum veiðum, ber fyrir sig þekkingarleysi :

Segist ekki hafa vitað af veiðibanni á kóralsvæði

Í VESTMANNAEYUM Norska skipið Ny Argo, sem staðið 
var að ólöglegum veiðum í Skeiðarárdjúpi, kom til Vest-
mannaeyja í gærkvöldi. MYND/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

VIÐSKIPTI Stórfyrirtækið Sony 
gerir ráð fyrir því að tapa sex 
og hálfum milljarði Bandaríkja-
dala, eða 840 milljörðum króna, á 
þessu ári en fyrirtækið sendi frá 
sér viðvörun þessa efnis í gær. 
Áður var gert ráð fyrir þriggja 
milljarða dollara, eða 390 millj-
arða króna tapi.

Raftækjarisinn á í miklum 
erfiðleikum en hann hefur skilað 
tapi undanfarin þrjú ár. Gert er 
ráð fyrir að Sony reki 10 þúsund 
starfsmenn á árinu til þess að 
mæta tapinu og minnki umfang 
sitt til muna. Stóra vandamálið 
hefur verið sjónvarpstækjafram-
leiðslan en tap hefur verið á þeim 
rekstri síðustu átta ár.

Viðvörun frá raftækjarisa:

Sony tapar um 
840 milljörðum

LEIKJATÖLVA Sony framleiðir meðal 
annars PSP-leikjatölvurnar.

TÆKNI Maðurinn sem fann upp 
Commodore 64-tölvurnar, Jack 
Tramiel, er látinn. Hann lést 8. 
apríl síðastliðinn, 83 ára að aldri.

Í umfjöllun um Tramiel á 
danska viðskiptavefnum epn.dk 
segir að hann sé ef til vill ekki 
jafn þekktur og Bill Gates, Steve 
Jobs eða Michael Dell en áhrif 
hans í tölvuheiminum hafi ef til 
vill ekki verið minni. Markmið 
hans var að framleiða tölvur sem 
allir gætu eignast og það tókst 
honum því Commodore-tölvurn-
ar voru á sínum tíma vinsælustu 
tölvur í heimi.  - jhh

Bjó til eina vinsælustu tölvuna:

Upphafsmaður 
Commodore-
tölvanna látinn

SJÁVARÚTVEGSMÁL Stjórnir Far-
manna- og fiskimannasambands 
Íslands og Félags skipstjórnar-
manna mótmæla harðlega fram-
komnum kvótafrumvörpum ríkis-
stjórnarinnar.

Í sameiginlegri ályktun 
stjórnanna segir að frumvörpin 
séu unnin án alls samráðs við 
atvinnugreinina og verði þau 
að lögum muni þau auka ósætti 
innan greinarinnar með ófyrir-
sjáanlegum afleiðingum. Þá muni 
kjör sjómanna versna verulega 
og leigubrask aukast.  - sh

Kvótafrumvörpin gagnrýnd:

Sjómenn á móti 
frumvörpunum

LÖGREGLUMÁL Brotist var inn í 
þrjá sumarbústaði í umdæmi lög-
reglunnar í Borgarfirði í vikunni. 
Bústaðirnir eru á Dagverðar-
nesi og Indriðastöðum í Skorra-
dal og á Borgum í Stafholtstung-
um, skammt frá Gljúfurá, að því 
er fram kemur á Skessuhorni.is. 
Einhverjar skemmdir voru unnar 
á bústöðunum. Úr einum bústaðn-
um var stolið flatskjá og verkfær-
um úr öðrum.

Þá var brotist inn í gamla sölu-
skálann í Botni í Hvalfirði. Það 
mál er upplýst, en þar voru unnar 
skemmdir. Unnið er að rannsókn 
málsins.  - kh 

Innbrot í sumarbústaði:

Stolið og spillt 
í Borgarfirði
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FRÁ DEGI TIL DAGS

greinar@frettabladid.is

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Ólafur Þ. Stephensen olafur@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is 
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að 
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í 
gagnabönkum án endurgjalds.  Issn 1670-3871 

Samtök um sorg og sorgarviðbrögð
NÝ DÖGUN

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

Sr. Halldór Reynisson formaður Nýrrar dögunar fjallar um 
bjargráð eftir áföll og missi á fræðslufundi Nýrrar dögunar 

fimmtudagskvöldið 12. apríl kl. 20:30
í safnaðarheimili Háteigskirkju.

Húsið opnar kl 19:00, þar sem fólk getur komið,
spjallað og fengið kaffi.

Allir velkomnir.

Hvað byggir upp aftur
eftir áföll og missi?

FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík SÍMI: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is FRÉTTASTJÓRAR: Arndís Þorgeirsdóttir arndis@frettabladid.is, Kristján Hjálmarsson, kristjan@frettabladid.is Trausti Hafliðason trausti@frettabladid.is og Atli Fannar Bjarkason (dægurmál) atlifannar@frettabladid.is 
HELGAREFNI: Sigríður Björg Tómasdóttir, ritstjórnarfulltrúi, sigridur@frettabladid.is MENNING: Bergsteinn Sigurðsson bergsteinn@frettabladid.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ: Roald Eyvindsson roald@frettabladid.is og Sólveig Gísladóttir solveig@frettabladid.is 

ÍÞRÓTTIR: Sigurður Elvar Þórólfsson seth@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Kolbrún Ingibergsdóttir kolbrun@frettabladid.is 

HALLDÓR

Mikið er nú talað um nauðsyn þess að 
samfélagið leysi vandamál þeirra 

skuldara, sem þegið hafa lánsveð af skyld-
mennum en ekki getað borgað. Hvað er 
lánsveð? Það er þegar Jón og Gunna taka 
ákvörðun um að lána skyldmenni veð í 
fasteign sinni svo skyldmennið geti tekið 
meiri lán en veðhæfni eigna skyldmenn-
isins dugar fyrir. Þetta er nákvæmlega 
sams konar gerningur og ef Jón og Gunna 
skrifa sem ábyrgðarmenn upp á lán handa 
skyldmenninu vegna þess að lánveitand-
inn – bankinn – telur ekki víst að skyld-
mennið geti eitt staðið undir lánunum. Því 
þurfi ábyrgð annarra að koma til. 

Það er í báðum tilvikum algerlega frjáls 
ákvörðun þeirra Jóns og Gunnu hvað 
þau gera. Geti skyldmennið svo þegar til 
kemur ekki staðið undir láninu þá get ég 
ómögulega skilið að samfélagið eigi að 
leysa þau Jón og Gunnu undan ábyrgðinni 
nema málin standi svo að þau séu ekki 
borgunarmenn fyrir þeim ábyrgðum – nú 
eða lánsveðum – sem þau hafa veitt skyld-
menninu. 

Er sanngjarnt og réttlátt að ef ég lána 
ættingja mínum veð eða peninga og ætt-
inginn getur ekki staðið í skilum þá 
eigi nágrannarnir að borga og gera mig 

skaðlausan? Yrði slíkt til þess að auka 
ábyrgðar kenndina í íslensku samfélagi?

Fram hefur nú komið, að drýgstur hluti 
þeirra miklu fjármuna, sem samfélagið 
hefur lagt fram til þess að aðstoða þá, sem 
höllustum fæti standa, hefur lent hjá þeim, 
sem höfðu háar tekjur, höfðu greiðslugetu 
til þess sjálfir að standa undir lánunum en 
skulduðu mikið vegna mikillar ofkeyrslu 
og skuldasöfnunar í neyslulánum, bíla-
kaupum og yfirdrætti.

Þeir, sem raunverulega áttu í greiðslu-
erfiðleikum fengu minnstan hluta aðstoð-
arinnar. Þar að auki fengu þeir drjúgan 
hluta vaxtabótanna sem höfðu vanrækt að 
greiða vaxtagjöldin sín – hirtu vaxtabæt-
urnar en greiddu aldrei vextina.

Þetta var nú aldrei ætlunin – hvað sem 
hver nú segir. En geta menn þá ekkert 
lært af reynslunni?

Lán – og ólán
Fjármál

Sighvatur 
Björgvinsson
fv. ráðherra

Þeir, sem raunverulega 
áttu í greiðsluerfið-

leikum fengu minnstan hluta 
aðstoðarinnar.

Kaldastríðskverúlantar
Það kom sumum á óvart þegar 
Friðjón Friðjónsson lýsti yfir 
stuðningi við forsetaframboð Þóru 
Arnórsdóttur. Þeir hinir sömu höfðu 
talið að sjálfstæðismenn hlytu 
allir með tölu að vera henni and-
snúnir. Friðjón kvað fast að orði í 
pistli um stuðning sinn, og sagði 
meðal annars að „kaldastríðs-
kverúlöntum“ væri upp-
sigað við framboð Þóru 
– enda fastir í svarthvítum 
heimi þar sem fólk væri 
annaðhvort með þeim í 
liði eða á móti. 

Ekki aldeilis
Björn Bjarnason gerir sitt til að 
hrekja þessa kenningu í pistli á 
vefsíðu sinni. Hann segir „furðulegt 
að sjá sjálfstæðismanninn Friðjón R. 
Friðjónsson umturnast í reiðikasti í 
garð þeirra sem hann telur and-
stæða Þóru. Með ofsafengnum 

upphrópunum á að þagga niður í 
þeim sem hafa efasemdir um 

framboðið vegna skoðana 
frambjóðandans eða 
stjórnmálaafskipta“.

Vík milli vina
Þessar ólíku áherslur 
Björn og Friðjóns eru 

athyglisverðar í því ljósi að Friðjón 
hefur um langt árabil starfað með 
Sjálfstæðisflokknum og gegnt fyrir 
hann ýmsum trúnaðarstörfum, nú 
síðast sem aðstoðarmaður for-
mannsins Bjarna Benediktssonar. 
Hann var yfirlýstur stuðningsmaður 
Björns Bjarnasonar í prófkjörsbaráttu 

hans við Guðlaug Þór Þórðarson 
og starfaði meira að segja 

undir Birni í dóms-
málaráðuneytinu. Björn 
hefur sjálfur hælt skrifum 
Friðjóns á vef sínum. En 
skjallbandalaginu virðist 

hafa verið slitið í bili. 
 stigur@frettabladid.isG

reinargerðir hagfræðinga og endurskoðenda, sem til 
þessa hafa komið fram um ný kvótafrumvörp sjávar-
útvegsráðherra, eru allar mjög á einn veg. Þar er annars 
vegar varað eindregið við áhrifunum af mikilli hækkun 
veiðigjalds á afkomu útgerðarinnar. Hins vegar er bent 

á að önnur ákvæði frumvarpsins, til dæmis um takmarkanir á fram-
sali aflaheimilda og færslu veiðiheimilda frá útgerðunum í hina 
ýmsu „potta“ muni draga úr langtímahagkvæmni útgerðarinnar og 
minnka hvata til að fjárfesta, byggja upp og fara vel með auðlindina.

Endurskoðunarfyrirtækið Deloitte reiknaði út hvaða áhrif veiði-
gjaldið eins og það er sett upp í 
frumvarpinu hefði haft á sjávar-
útvegsfyrirtækin undanfarin 
tíu ár. Niðurstaðan er að gjald-
takan hefði numið öllum hagnaði 
sjávarútvegsfyrirtækjanna og 
gott betur. Þessari niðurstöðu 
hefur Steingrímur J. Sigfússon 
sjávarútvegsráðherra andmælt 
og aðstoðarmaður hans gefið til 

kynna að hún sé „keypt“ og þá væntanlega ekki mark á henni tak-
andi. Á móti bendir Deloitte á að stjórnvöld hafi sjálf ekki lagt fram 
neina marktæka útreikninga með frumvörpunum.

Þetta kemur raunar ágætlega fram í greinargerð eina hagfræð-
ingsins, sem sjávarútvegsráðuneytið bað að líta yfir frumvörpin. 
Daði Már Kristófersson dósent segir í áliti sínu að álögur á viðskipti 
með kvóta og pottafyrirkomulagið muni rýra eignir sjávarútvegs-
fyrirtækjanna og draga úr hagræðingu í greininni. Mest séu þó 
áhrif hækkunar veiðigjaldsins, sem muni „án efa kippa stoðum 
undan skuldsettari útgerðarfyrirtækjum“. „Mikilvægt er að úttekt 
sé gerð á afleiðingum hækkana á einstakar útgerðir og mótaðar hug-
myndir um hvernig brugðist verði við þeim með einum eða öðrum 
hætti,“ segir Daði Már.

Í sjávarútvegsráðuneytinu virðast menn haldnir þeirri meinloku 
að horfa á afkomu sjávarútvegsins allra síðustu ár, sem hefur verið 
ljómandi góð, og ætla svo að reikna ríflegt veiðigjald út frá henni. 
Þá horfa höfundar kvótafrumvarpanna algjörlega fram hjá þeim 
neikvæðu áhrifum á framtíðarafkomu sjávarútvegsins sem allt hitt 
fiktið í kerfinu mun hafa í för með sér.

Að þessu er vikið í áliti Íslandsbanka á kvótafrumvörpunum, en 
þar segir: „Sé ætlunin að þjóðin njóti góðs af arði auðlindarinnar 
fyrir atbeina hins opinbera hlýtur að vera nærtækara markmið að 
sameina aukna gjaldtöku því að reka hagkvæman sjávarútveg og 
hvetja þá sem starfa innan greinarinnar til þess að hugsa til langs 
tíma hvað varðar fjárfestingu og uppbyggingu fiskistofna. Mikið 
vantar upp á að þarna sé jafnvægi á milli í frumvörpunum tveimur.“

Þarna liggur hundurinn grafinn. Ríkisstjórnin vill annars vegar 
leggja gríðarlega há gjöld á sjávarútveginn og hins vegar draga 
verulega úr hagkvæmni greinarinnar og þar með getu hennar til 
að standa undir gjaldtökunni. Með því að gera hvort tveggja í einu 
er einni af meginstoðum íslenzks efnahagslífs ógnað. Alþingi hlýtur 
að afla sér mjög rækilegra upplýsinga um áhrifin áður en það sam-
þykkir enn eina hrákasmíðina úr sjávarútvegsráðuneytinu.

Ríkisstjórnin vill leggja gjald á útgerðina og rýra 
um leið möguleikana á að standa undir því:

Markmið 
í ójafnvægi

Ólafur Þ. 
Stephensen
olafur@frettabladid.is

SKOÐUN
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Við höfum nú búið við gjald-
eyris höft frá nóvemberlokum 

2008. Í upphafi bundum við vonir 
við að hægt væri að leysa úr þeim 
vanda á 3 til 12 mánuðum. Nú 
þremur og hálfu ári síðar er ekk-
ert sem bendir til að það takist að 
losna við höftin í fyrirsjáanlegri 
framtíð. 

Mikil krónueign erlendra aðila 
hefur frá upphafi staðið afnáms-
ferlinu fyrir þrifum. Í aðdrag-
anda hruns sóttu erlendir aðilar 
í að kaupa krónur til að njóta 
þeirra ofurvaxta sem Seðlabank-
inn bauð í vanhugsaðri tilraun 
til að halda aftur af innlendri 
verðbólgu með því að halda 
gengi krónunnar uppi. Eftir fall 
Lehman-bankans í september 
2008 vildu útlendingarnir allir 
skipta krónunum sínum til baka. 
Flóttinn var svo hraður að gengi 
krónunnar féll ekki aðeins heldur 
hrundi gjaldeyrismarkaðurinn og 
viðskiptin námu staðar, því eng-
inn mótaðili var til staðar á hinni 
hliðinni til þess að kaupa krónur. 
Þannig hrundi krónan á undan 
bönkunum og hundruð milljarða 
af fé erlendra spákaupmanna 
frusu inni. Það fé er hér enn. 
Aflandskrónueignin var metin 
um 470 milljarðar íslenskra 
króna fyrir um ári síðan. Þjóðin 
hefur ekki þann gjaldeyri hand-

bæran sem þarf til þess að leysa 
þessa fjármuni út. Og sú stað-
reynd var meginástæðan til þess 
að höftin voru sett.  

Stefna um afnám í öngstræti
Til að leysa úr aflandskrónuvand-
anum var í stefnumörkun stjórn-
valda og Seðlabanka lögð höfuð-
áhersla á leið gjaldeyrisútboða, 
til að leiða saman þá sem mögu-
lega gætu viljað koma með gjald-
eyri inn og þá sem vildu losna út 
með krónueignir. Útboðin hafa 
á undanförnum mánuðum verið 
réttilega gagnrýnd fyrir að vera 
seinvirk leið til lausnar á vandan-
um. Þrátt fyrir margar tilraunir, 
hefur einungis náðst að minnka 
aflandskrónustöðuna um ein-
hverja tugi milljarða í gjaldeyris-
útboðum Seðlabankans. 

Þrýst hefur verið á lífeyris-
sjóði um þátttöku í útboðunum, en 
þeir haft á því lítinn áhuga, enda 
erlendar eignir þeirra verðmætar 
og fáir fjárfestingarkostir í boði 
fyrir þá hér á landi. Þvert á móti 
er þörf á því fyrir lífeyrissjóð-
ina að auka á fjárfestingar þeirra 
erlendis til að dreifa áhættu sjóð-
anna. Það er því alltaf skamm-
góður vermir að ætla lífeyris-
sjóðunum að flytja mikla peninga 
heim, því þeir munu sækja fljótt 
í að koma því fé aftur í ávöxtun 
utan landsteinanna. Það er þeirra 
hlutverk að ávaxta lífeyri lands-
manna með eins góðum hætti og 
kostur er í raunverulegum hand-
bærum verðmætum, en ekki kasta 
því fé í æfingar til að bjarga veik-
burða gjaldmiðli sem gætu hæg-
lega rýrt greiðslugetu lífeyrissjóð-
anna þegar til lengri tíma er litið. 

Léleg þátttaka í síðasta gjald-
eyrisútboði Seðlabankans sýnir 
þennan vanda í hnotskurn. Þátt-
takan í útboðinu var nær engin og 
tilboð lífeyrissjóðanna bera þess 
merki að þeir hafa ekki raunveru-
legan vilja til þátttöku í verk-
efninu á þessum forsendum, þótt 
þeir taki þátt að nafninu til. 

Vandinn hefur vaxið
En eins og það væri ekki nóg, 
bætist við sú staðreynd að magn 
þeirra krónueigna sem leysa 
þarf út hefur farið vaxandi þar 

sem komið hefur í ljós að þrotabú 
gömlu bankanna eiga verulegar 
krónueignir sem hinir erlendu 
kröfuhafar þeirra vilja gjarnan 
leysa til sín. Þessar eignir gætu 
orðið á bilinu 500-700 milljarðar. 
Með nýlegum lagabreytingum 
voru þessar eignir felldar undir 
höftin. Í stað þess að við séum að 
fást við vanda sem nemur tæpum 
30% af þjóðarframleiðslu getur 
vandinn því orðið í kringum 60% 
af þjóðarframleiðslu.

Það má því halda því fram með 

nokkrum rétti að stefna Seðla-
bankans um afnám hafta sé 
komin í algerar ógöngur. Lítill 
árangur hefur verið af gjald-
eyrisútboðunum og á sama tíma 
hefur heildarvandinn vegna 
krónueignar erlendra aðila meira 
en tvöfaldast. Sérfræðingar eru 
sammála um að Seðlabanka-
stefnan muni ekki geta leitt til 
afnáms hafta innan ásættanlegs 
tíma. Þetta er bara eins og ausa 
lekan togara með fingurbjörg. 
Það er fræðilega mögulegt, en 
tekur afskaplega langan tíma 

og árangur er háður því að lek-
inn inn sé minni en austursgeta 
fingurbjargarinnar. 

Á meðan bíða allir …
Að öðru óbreyttu stefnir í að þjóðin 
þrasi um óraunhæf ævintýri á borð 
við einhliða upptöku Kanadadoll-
ars enn um sinn og engin raunhæf 
lausn verði til. Við getum þá beðið 
og vonað að einhvern hvalreka 
beri á fjörurnar, s.s. að olía finnist 
á Drekasvæðinu, sæstrengur til 
Bretlands skili gríðarmiklum arði 

af orkuauðlindum landsins eða 
eitthvað annað verði til sem skili 
þeim gjaldeyri sem nauðsynlegur 
er til þess að kaupa út hina erlendu 
spákaupmenn. Sú bið gæti tekið 
ár og áratugi. Á meðan myndi 
íslenskt atvinnulíf bíða hrikalegt 
tjón, eins og ég rakti í fyrstu grein 
minni um þessi mál.

Það liggur fyrir að einfaldasta 
leiðin til afnáms hafta er með 
aðild að ESB og undirbúningi upp-
töku evru. Vandinn við þá leið 
er annars vegar sá að ekki hefur 
náðst að byggja nægilega góða 
samstöðu um hana og að afnáms-
ferli á þeim grunni getur heldur 
ekki hafist fyrir en eftir að aðild 
að ESB hefur verið samþykkt í 
þjóðaratkvæði. Þjóðaratkvæða-
greiðslan getur fyrst farið fram 
eftir tvö ár. Að óbreyttu verður 
því ekkert gert sem máli skiptir í 
afnámi hafta, fyrr en í fyrsta lagi 
seint á árinu 2014. Ef aðild verður 
hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu, 
höfum við engin svör.

Það er algerlega óásættanlegt 
að halda fleyinu stefnulausu svo 
lengi. Þetta er slæmt fyrir okkur 
sem viljum aðild að ESB, en enn 
verra fyrir áhugamenn um fram-
tíð Íslands utan ESB. Þeir geta 
ekki verið þekktir að því að hafa 
enga trúverðuga stefnu um gengis- 
og peningamál til næstu ára, sem 
gerir afnám hafta mögulegt. Er 
okkur sama þótt við töpum sam-
keppnishæfum fyrirtækjum, 
íslenskt atvinnulíf molni og við 
fáum enga erlenda fjárfestingu? 

Það er óhjákvæmilegt að hugsa 
stefnu um afnám hafta upp á nýtt. 
Um hugmyndir í þá veru fjalla ég í 
síðustu greininni í þessum flokki.

Að ausa fley með fingurbjörg – 
veikleikar núverandi stefnu um afnám hafta

Gjaldeyrishöft

Árni Páll 
Árnason
þingmaður

Það er algerlega óásættanlegt að halda 
fleyinu stefnulausu svo lengi. Þetta er 
slæmt fyrir okkur sem viljum aðild að 

ESB, en enn verra fyrir áhugamenn um framtíð 
Íslands utan ESB. Þeir geta ekki verið þekktir að því að 
hafa enga trúverðuga stefnu um gengis- og peninga-
mál til næstu ára, sem gerir afnám hafta mögulegt.

Arður í orku framtíðar
ÁRSFUNDUR LANDSVIRKJUNAR
Silfurbergi, Hörpu 
Fimmtudagur 12. apríl 2012 kl. 14-16

Aukin eftirspurn eftir raforku úr endurnýjanlegum 
orkugjöfum skapar margvísleg tækifæri sem  
Landsvirkjun hefur að undanförnu unnið við að 
greina. Niðurstöðurnar gefa til kynna áhugaverð 
tækifæri með aukinni orkuvinnslu innan núverandi 
kerfis, uppbyggingu fjölbreytts iðnaðar og útflutningi  
um sæstreng.

 > Hver er sérstaða Íslands á alþjóðlegum  
raforkumörkuðum?

 > Hver yrðu áhrif sæstrengs á íslenskt samfélag?

 > Hverjir eru fjármögnunarmöguleikar  
Landsvirkjunar við breyttar markaðsaðstæður?

Landsvirkjun býður öllum til kynningar og opinnar 
umræðu um þau tækifæri sem fyrirtækið stendur 
frammi fyrir og árangur ársins 2011.

Oddný G. Harðardóttir
fjármálaráðherra
Ávarp

Bryndís Hlöðversdóttir 
stjórnarformaður
Ábyrgir stjórnarhættir

Hörður Arnarson
forstjóri
Árangur og áskoranir

Rafnar Lárusson
framkvæmdastjóri fjármálasviðs
Rekstrarniðurstöður 2011

Spurningar og umræður

Fundarstjóri er Ragna Árnadóttir,  
aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar.

Allir velkomnir
Skráning:
landsvirkjun.is/skraning

Markmið opinna funda Lands virkjunar er  
að stuðla að gagnsærri og faglegri umræðu  
um málefni tengd starfsemi fyrirtækisins,  
sem er í eigu íslensku þjóðarinnar.



11. apríl 2012  MIÐVIKUDAGUR14

Vaktsími: 
581 3300 & 896 8242

www.utforin.is 

Allan sólarhringinn 

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Sverrir Einarsson Kristín Ingólfsdóttir Hermann Jónasson

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Símar: 565 5892 & 896 8242

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

Fyrsta kvennaverkfallinu á Íslandi 
lauk á þessum degi fyrir réttri öld 
þegar atvinnurekendur féllust á kröf-
ur fiskverkakvenna í Hafnarfirði um 
hærri laun.

Um nokkurt skeið höfðu konur 
gengið í sömu störf og karlar í verka-
mannavinnu – báru kola- eða saltpoka 
á bakinu eða börur með saltfiski á 

móti karlmanni 
– en höfðu allt að 
þriðjungi til helm-
ingi lægri laun en 
karlar. Í Hafnar-
firði fengu konur 
fimmtán aura á 
tímann en karlar 
30 fyrir dagvinnu 
en í eftirvinnu var 
launamunurinn enn 
meiri. Í mars 1912 

var fiskverkakonum nóg boðið og 
kröfðust þær hækkunar upp í 18 aura, 
um 60 prósent af launum karla, auk 
hækkunar á yfirvinnutaxta. Á það 
féllust atvinnurekendur ekki og lögðu 
þá um 100 fiskvinnslukonur í Hafn-
arfirði niður störf. Verkfallið stóð í 
um mánuð en hinn 11. apríl 1912 náð-
ust samningar, þar sem atvinnurek-
endur féllust á kröfur kvennanna að 
mestu leyti. 

„Samtök og þolgæði sigra allar 
þrautir,“ sagði Kvennablaðið sigri 
hrósandi þennan dag. „Þær [verka-
konurnar] hafa farið skynsamlega 
og hóflega að, því hafa samtök þeirra 
orðið alstaðar vel þokkuð.“

Kristín Ástgeirsdóttir, sagnfræð-
ingur og forstjóri Jafnréttisstofu, 
bendir á að hafnfirskar fiskverkakon-
ur höfðu að vísu lagt niður störf hluta 
úr degi árið 1907 en verkfallið 1912 
sé þó jafnan álitið fyrsta kvennaverk-
fallið hér á landi. 

„Þetta er með allra fyrstu verkföll-
unum á Íslandi almennt og merkis-
atburður í jafnréttis- og verkalýðs-
baráttunni, þótt honum hafi ekki 
verið haldið mikið á lofti,“ segir hún. 
„Hann ætti að minnsta kosti að vera 
á vitorði miklu fleiri.“  

 Kristín segir að þótt óréttlætið 
hafi verið himinhrópandi hafi þurft 
mikla djörfung til að ráðast í þess-
ar aðgerðir, enda fyrir tíma fyrstu 
verkalýðssamtaka kvenna. „Það væri 
mjög fróðlegt að vita hverjar forystu-
konurnar í þessari aðgerð voru því 
það hefur ekki þurft lítið áræði til að 
hrinda þessu í framkvæmd.“ 

Í Kvennablaðinu er Verkmanna-
félag Hafnarfjarðar sagt hafa stutt 
konurnar „með ráðum og dáð“ en 
Kristín bendir á að konur hafi síðar 
neyðst til að stofna sín eigin verka-
lýðsfélög þar sem þær voru óvel-
komnar í félög karla. 

„Karlar vildu ekki hleypa konum 
inn í verkalýðsfélög, vegna þess að 

þeir óttuðust samkeppni um vinnu, 
og vegna ríkjandi hugmynda um 
að konur væru ekki fyrirvinnur 
heldur ættu þær að vera heima við 
að sinna búi og börnum. Margar 
konur voru þó ógiftar og ekkjur sem 
þurftu að vinna fyrir sér og sínum. 
Vegna þessarar andstöðu þurftu 
konur því að stofna sín eigin félög 
en urðu fyrir vikið mjög sýnilegar 
í verkalýðsbaráttunni lengi fram-
an af. Á þessu varð breyting þegar 
verkalýðsfélögin sameinuðust; þá 
fór minna fyrir konunum í forystu 
verkalýðsbaráttunnar.“

Kristín segir merkilegt að heilli öld 
eftir að konur lögðu fyrst niður störf 
til að krefjast hærri launa, hafi kyn-
bundið launamisrétti enn ekki verið 
upprætt. 

„Sú hugmynd að karlar eigi að hafa 
hærri laun en konur er ótrúlega sterk 
og rótgróin,“ segir Kristín. „Með 
sama áframhaldi gætum við allt eins 
þurft að bíða önnur hundrað ár þar til 
fullt launajafnrétti næst. En kvenna-
verkfallið í Hafnarfirði 1912 er holl 
áminning um samtakamáttinn og því 
sem hann getur fengið áorkað.“ 

 bergsteinn@frettabladid.is
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KRISTÍN 
ÁSTGEIRSDÓTTIR

OFBAUÐ LAUNAMISRÉTTIÐ:  ÖLD LIÐIN FRÁ FYRSTA KVENNAVERKFALLINU   

Fiskverkakonur fá sitt fram 

Réttarhöldin yfir nasistaforingjanum Adolf 
Eichmann hófust á þessum degi árið 1961.

Eichmann var fæddur í Solingen í Þýska-
landi árið 1906. Árið 1932 gekk hann til 
liðs við SS-sveitir nasista og komst fljótt til 
metorða innan þeirra. Árið 1942 ákváðu 
framámenn þriðja ríkisins að gyðingum 
í Evrópu skyldi útrýmt og tók Eichmann 
þátt í því. Áður en seinni heimsstyrjöldin 
var úti höfðu milljónir gyðinga látið lífið í 
útrýmingarbúðum nasista.

Eichmann var handsamaður af Banda-
ríkjamönnum eftir stríð en slapp úr haldi 
fyrir Nürnberg-réttarhöldin og flúði til 
Argentínu. 

Síðla á 6. áratugnum komst ísraelska 
leyniþjónustan á snoðir um hvar Eich-
mann hélt sig og rændi honum árið 1960. 
Árið 1961 hófust réttarhöld yfir Eichmann 
í Jerúsalem sem lyktaði með því að hann 
var dæmdur til dauða og hálfu ári seinna 
var hann hengdur í maí 1962.

ÞETTA GERÐIST:  11. APRÍL 1961

Réttað yfir Adolf Eichmann

JEREMY CLARKSON, sjónvarpsmaður með bíladellu og Íslandsvinur, er 52 ára í dag.

„Við vitum að smábílar eru af hinu góða. En það sama á við um lýsi og útihlaup.“

SAMTAKAMÁTTUR „Þau nýmæli urðu hljóðbær fyrstu dagana í marz s.I. að allar fiskiverkunar-
konur í Hafnarfirði hefðu gert verkfall,“ sagði í frétt Kvennablaðsins 11. apríl 1912. 

Við þökkum innilega auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför elskulegs 

eiginmanns míns og föður okkar,

HANS ÁGÚSTS GUÐMUNDSSONAR 
BECK.

 
Birna Sif Björnsdóttir
Björn Smári, Viðar Nói
og aðrir aðstandendur.

Ástkær eiginkona mín,

VALDÍS MAGNÚSDÓTTIR 
Munaðarhóli 10, Hellissandi, 

lést á Landspítalanum 3. apríl. Útförin fer 
fram frá Ingjaldshólskirkju, Hellissandi, 
laugardaginn 14. apríl kl. 11.00.

 
Fyrir hönd aðstandenda, 
Sigurður Kristjónsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

HRAFNHILDUR GRÍMA 
THORODDSEN

Rauðalæk 35, Reykjavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Skjóli   
að morgni skírdags, 5. apríl. Jarðarförin  
fer fram frá Bústaðakirkju föstudaginn  
13. apríl, kl. 13.00.

Tryggvi Viggósson Snjólaug Anna Sigurjónsdóttir
Guðmundur Viggósson Líney Þórðardóttir
Regína Viggósdóttir
Gunndóra Viggósdóttir Ásgeir Arnoldsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, amma  
og langamma, 

BERGÞÓRA GUNNARSDÓTTIR
Heiðargerði 3, Reykjavík,

sem andaðist á öldrunardeild Landspítalans 
í Fossvogi 1. apríl síðastliðinn, verður 
jarðsungin frá Grafarvogskirkju föstudaginn 
13. apríl kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Unicef á Íslandi.

 
Ragnheiður Hermannsdóttir  Magnús Jóhannesson
Bergþóra Magnúsdóttir
Jóhannes Páll Magnússon  Berglind Ósk Pálsdóttir
og Ragnheiður Björt Þórarinsdóttir

Okkar ástkæri

JÓNAS ÞORSTEINSSON
frá Ytri-Kóngsbakka, 

lést í faðmi fjölskyldunnar þriðjudaginn      
27. mars. Útför fer fram frá Stykkishólmskirkju 
laugardaginn 14. apríl klukkan 13.00. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Dvalarheimili aldraðra í Stykkishólmi.

 
Aðalheiður Bjarnadóttir
Þorsteinn Jónasson  Kristín Rut Helgadóttir
Bjarni Jónasson  Ólafía Hjálmarsdóttir
Agnar Jónasson  Svala Jónsdóttir 
Guðbjörg Guðbjartsdóttir  Kristinn Einarsson 
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, bróðir, stjúpfaðir 
og afi,

PÁLL ÞORGRÍMS JÓNSSON
Yrsufelli 11,

lést að kvöldi 3. apríl á Landspítalanum  
í Fossvogi. Jarðarförin fer fram 16. apríl  frá 
Fella- og Hólakirkju klukkan 13.00.

Esther María Ragnarsdóttir 
Jón Brynjar Jónsson
Ragnar Einarsson 
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma  
og langamma,

INGIBJÖRG KOLBEINSDÓTTIR
Sóltúni 12, Reykjavík,

lést á  Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 
við Hringbraut, þriðjudaginn 3. apríl. Útförin 
fer fram frá Áskirkju, þriðjudaginn 17. apríl 
kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er 
bent á KFUM og KFUK og Samband íslenskra kristniboðsfélaga.

Margrét Árný Sigursteinsdóttir Sigurður Leifsson
Þórir Sigursteinsson Birna Einarsdóttir
Gunnar Hersveinn Friðbjörg Ingimarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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➜ Húsasmiðjan 
hefur fækkað 
starfsfólki um 
helming. 

➜ Himinhár leigu-
kostnaður var 
að sliga fyrir-
tækið. 

➜ Forstjórinn 
segir mikil 
tækifæri liggja í 
kaupum Bygma.

Húsasmiðjan fékk 
ekki krónu frá FSÍ

Þorsteinn Már: Förum eftir 
reglum við skuldabréfaútgáfu
Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, 
segir Samherja hafa farið í „einu og öllu“ eftir 
reglum og gjaldeyrislögum í starfsemi sinni, þar á 
meðal við skuldabréfakaup dótturfélags Samherja 
á Spáni af móðurfélaginu. Félagið keypti bréfin í 
lok febrúar fyrir 2,4 milljarða króna. „Við tókum 
þátt í útboði Seðlabankans og unnum að þessum 
málum með okkar viðskiptabanka, sem síðan upp-
lýsti Seðlabankann um allar hliðar málsins,“ segir 
Þorsteinn Már. Hann er gestur í nýjasta þætti 
Klinksins, þætti um efnahagsmál og viðskipti, 
á viðskiptavef Vísis. Í honum fer Þorsteinn ítar-
lega yfir starfsemi Samherja og áhrif breytinga á 
stjórn fiskveiða á sjávarútveginn í heild.

 - MH

Iceland Express tapaði tæpum 
þremur milljörðum króna
Iceland Express tapaði um 2,7 milljörðum króna í 
fyrra, samkvæmt upplýsingum Markaðarins. Fé-
lagið hefur ekki birt ársreikning sinn fyrir árið 
2011. Markaðurinn greindi frá því í mars að Eignar-
haldsfélagið Fengur, eigandi Iceland Express, hefði 
afskrifað hlutafé í Iceland Express upp á rúmlega 
tvo milljarða króna í lok síðasta árs. 

Fengur skilaði ársreikningi sínum fyrir árið 2010 
28. mars síðastliðinn. Einu eignir þess félags sam-
kvæmt honum voru Iceland Express og breska flug-
félagið Astraeus, sem fór í slitameðferð í fyrra-
haust. Vegna hlutdeildar í afkomu dótturfélaga 
sinna tapaði Fengur 1,5 milljörðum króna á árinu 
2010 og eignarhlutir félagsins í þeim rýrnuðu úr því 
að vera 3,3 milljarða króna virði í árslok 2009 í að 
vera 486 milljóna króna virði í lok þess árs. Í áritun 
endurskoðanda Fengs er vakin athygli á, án þess 
að gera fyrirvara við, að atburðir sem áttu sér stað 
eftir reikningsskil hafi valdið „því að rekstrarhæfi 
félagsins sé brostið nema til komi nýtt eigið fé eða 
skuldum verði breytt í eigið fé“. Samkvæmt upp-
lýsingum Markaðarins eru allar skuldir Fengs við 
Nupur Holding SA í Lúxemborg, sem á allt hlutafé 
þess í gegnum dótturfélagið Academy S.a.r.l. Eig-
andi Nupur Holding er Pálmi Haraldsson. 

- ÞSJ



FRÉTTASKÝRING
Magnús Þorlákur Lúðvíksson
magnusl@frettabladid.is

V
iðskiptabankarnir fjór-
ir hafa allir hækkað 
vexti á óverðtryggðum 
fasteignalánum sínum 
nýverið í kjölfar stýri-

vaxtahækkunar Seðlabankans 
í mars. Allir hafa bankarn-
ir hækkað vexti á lánum með 
breytilegum vöxtum og þá hafa 
Arion banki og Landsbankinn 
einnig hækkað vexti á lánum 
með fasta vexti fyrstu ár láns-
tímans. Íslandsbanki mun lík-
lega gera það sama á næstunni.

Óverðtryggð fasteignalán 
hafa aðeins staðið neytendum 
til boða um skamma hríð en 
þau hafa notið talsverðra vin-
sælda frá því að bankarnir hófu 
fyrst að bjóða upp á valkostinn 
í haust. Ólíkt því sem lántak-
endur verðtryggðra lána eiga 
að venjast er þess að vænta að 
vextir á óverðtryggðu lánun-
um, og þar með greiðslubyrði 
þeirra, sveiflist nokkuð á tíma-
bilinu.

Í svari Kristjáns Kristjáns-
sonar,  upplýsingaful ltrúa 
Landsbankans, við fyrir spurn 
Markaðarins kemur fram að 
ákvörðun bankans um að 
hækka vexti um síðustu mán-
aðamót hafi verið tekin með 
hliðsjón af 0,25 prósentustiga 
hækkun Seðlabankans á stýri-
vöxtum í mars. Þá líti bankinn 
til fleiri þátta við vaxtaákvarð-
anir sínar, þar á meðal þróunar 
langtímavaxta á markaði.

Í sama streng tekur Haraldur 
Guðni Eiðsson hjá Arion banka. 
„Ástæðan er fyrst og fremst sú 
að vextir hafa farið hækkandi í 
landinu sem og verðbólga. Ekki 

varð hjá því komist að endur-
spegla þá þróun í þessum kjör-
um. En rétt er að taka fram að 
þetta á aðeins við um ný lán, 
það er, þegar tekin lán eru 
áfram með fasta 6,45% vexti,“ 
segir Haraldur Guðni.

Þá má samkvæmt upplýsing-
um frá Íslandsbanka búast við 
því að vextir á óverðtryggðum 
fastvaxtalánum bankans verði 
hækkaðir á næstu vikum í ljósi 
hækkandi vaxtastigs á markaði.

Viðskiptabankarnir fjór-
ir, Arion banki, Íslandsbanki, 
Landsbanki og MP banki, hófu 
allir að bjóða óverðtryggð fast-
eignalán á síðasta ári. Allir 
nema Arion banki bjóða upp 
á óverðtryggð lán með breyti-
legum vöxtum en auk þess 
bjóða allir nema MP banki upp 
á óverðtryggð lán með föst-
um vöxtum fyrstu ár lánstím-
ans, ýmist í þrjú eða fimm ár, 
og endurskoðunarákvæði í lok 
þess tíma.

Frá því að bankarnir hófu að 
bjóða óverðtryggð fasteignalán 
hefur meirihluti og jafnvel mik-
ill meirihluti lántakenda kosið 
að taka óverðtryggð lán. Óverð-
tryggðu fastvaxtalánin hafa 
verið vinsælust en nokkur fjöldi 
hefur fremur kosið óverðtryggð 
lán með breytilegum vöxtum.

Íbúðalánasjóður býður enn 
sem komið er ekki upp á óverð-
tryggð lán en áformar að hefja 

slíkar lánveitingar á síðari 
hluta þessa árs.

Fréttablaðið birti þann 20. 
mars síðastliðinn fréttaskýr-
ingu um óverðtryggð fast-
eignalán þar sem rætt var við 
Jón Finnbogason, aðstoðarfram-
kvæmdastjóra viðskiptabanka-
sviðs hjá Íslandsbanka. Jón lagði 
áherslu á að enginn einn valkost-
ur væri bestur þegar tegund af 
íbúða láni væri valin. Til margs 
þyrfti að líta og val hvers og 
eins réðist af þolgæði gagnvart 
áhættu, væntingum um þróun 
verðbólgu og vaxta og svo fram-
vegis.

Þá kom fram í fréttaskýr-
ingunni að stilla mætti upp 
saman burði á verðtryggðum 
og óverðtryggðum fasteigna-
lánum á eftirfarandi hátt. Þeir 
sem taka óverðtryggð lán þurfa 
að greiða nokkru meira á mán-
uði og taka á sig meiri áhættu 
vegna vaxtaþróunar en á móti 
lækkar höfuðstóll lánsins jafnt 
og þétt og áhætta vegna þróun-
ar verðbólgu er minni. Þeir sem 
hins vegar taka verðtryggð lán 
greiða nokkru minna á mánuði 
og þurfa ekki að hafa áhyggjur 
af þróun vaxta. Þeir þurfa á móti 
að sætta sig við mun hægari 
eignamyndun og áhættu vegna 
þróunar verðbólgu. Það ber að 
taka fram að nokkur tengsl eru 
á milli þróunar vaxta og verð-
bólgu.

Fróðleiksmolinn
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Dagatal viðskiptalífsins

MIÐVIKUDAGUR 11. APRÍL
➜ Talningar úr Þjóðskrá
➜ Efnahagur Seðlabankans - hagtölur SÍ
➜ Markaðsupplýsingar Lánamála ríkisins
➜ Íslenski raforkumarkaðurinn - málþing fyrri hluti

FIMMTUDAGUR  12. APRÍL
➜ Erlend staða Seðlabankans - hagtölur SÍ
➜ Ársfundur VIRK starfsendurhæfingarsjóðs
➜ Íslenski raforkumarkaðurinn - málþing seinni hluti
➜ Útboð ríkisvíxla
➜ Ársfundur Landsvirkjunar

FÖSTUDAGUR 13. APRÍL
➜ Trúfélagsbreytingar
➜ Fiskafli í mars 2012 - Hagstofan
➜ Greiðslumiðlun - hagtölur SÍ
➜ Smásöluvísitala RSV
➜ Útboð ríkisbréfa
➜ Evrópufundaröð Alþjóðamálastofnunar

MÁNUDAGUR 16. APRÍL
➜ Tryggingafélög - hagtölur SÍ

ÞRIÐJUDAGUR 17. APRÍL
➜ Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu
➜ Atvinnuleysi í mars 2012
➜ Gjaldeyrisforði og tengdir liðir - hagtölur SÍ

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á 

dagatal viðskiptalífsins

Mánaðarleg raforkunotkun og álframleiðlsa 
Frá árinu 2002 til 2012 hefur mánaðarleg framleiðsla á áli í tonnum mælt 
aukist um tæp 200% en á sama tímabili hefur stórnotkun raforku í gígvatt-
stundum aukist um 155%. Með stækkun álvera og tilkomu Alco Reyðaráls 
árið 2007 jókst framleiðsla á áli verulega og eins raforkunotkun til stóriðju. 
Á myndinni sést að framleiðsla á áli í tonnum hefur aukist umfram raforku-
notkun til stórnotenda. 

Almenn raforkunotkun er ástíðabundin eins og myndin sýnir. Mest er notk-
unin í desember og janúar ár hvert en minnst yfir sumartímann. Frá árinu 
2002 til 2012 hefur almenn notkun í gígavattstundum aukist mánaðarlega um 
30%. Gróflega áætlað nota vélasalir Google um 400 gígavattstundir á ári sem 
samsvarar til mánaðarnotkunar í almennri notkun á Íslandi. 

* Almenn raforkunotkun: Sá sem kaupir raforku til eigin nota, en er ekki stórnotandi.
* Stórnotkun: Notandi sem notar á einum stað a.m.k. 14 MW afl með árlegum nýtingar-

tíma í 8000 stundir eða meira.

Fjöldi nýskráðra bíla eftir mánuðum
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HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS SKOÐA NÁNAR: http://data.is/HESEcs

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS SKOÐA NÁNAR: http://data.is/Inqy69

SJÓNVARPFRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN LÍFIÐÚTVARP

- oft á dag

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT 
Í VIÐSKIPTUNUM Á VÍSI

Stýrivextirnir bíta á 
óverðtryggðu lánin
Viðskiptabankarnir hafa allir hækkað vexti óverðtryggðra lána í kjölfar stýrivaxta-
hækkunar í mars. Tveir bankar hafa hækkað vexti óverðtryggðra lána með föstum 
vöxtum í nokkur ár og sá þriðji mun líklega brátt gera það sama.

FASTEIGNIR Meiri hluti nýrra lántakenda fasteignalána hjá viðskiptabönkunum hefur tekið óverðtryggð lán síðustu misseri.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VEXTIR ÓVERÐTRYGGÐRA FASTEIGNALÁNA BANKANNA

Banki Lán með breytilegum vöxtum Lán með föstum vöxtum

Arion banki - 6,95% en voru 6,45%

Íslandsbanki 5,65% en voru 5,40% 6,20% í 3 ár - óbreyttir en líklegir til að hækka

Landsbanki 6,15% en voru 5,90% 6,65 í 3 ár og 6,85% í 5 ár - voru 6,40% og 6,60%

MP banki 5,65% en voru 5,40% -



Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

www.reitir.is

Nánari upplýsingar veitir        
Halldór Jensson
840 2100
halldor@reitir.is

Reitir fasteignafélag er stærsta þjónustufyrirtækið á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis 
á Íslandi. Reitir hafa yfi r að ráða fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af um 
130 fasteignum sem staðsettar eru víðsvegar um landið. 

   Glæsilegt skrifstofu- og þjónustuhúsnæði til leigu á frábærum stað

   Fyrsta flokks vinnurými 

   Fjölmargir möguleikar á stærð leiguhúsnæðis (450 m² til 1150 m²) í opnum eða lokuðum rýmum

   Vandað skrifstofu- og verslunarrými í Holtagörðum

   500 m² skrifstofuhæð; skrifstofuherbergi, fundarherbergi 

og opin vinnurými. Möguleiki á aðgengi að mötuneyti

   Verslunarrými á 2. hæð, 200–800 m², frábær staðsetning

TIL LEIGU

Holtagarðar
104 Reykjavík

TIL LEIGU

Dalshraun
220 Hafnarfi rði

Hentugt 
rekstrarumhverfi 

   Vandað 1380 m² skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. Möguleiki á minni einingum

   Opin vinnurými, skrifstofur, fundaherbergi og kaffiaðstaða

   Lagerhúsnæði laust á sama stað, aðgangur að mötuneyti

TIL LEIGU

Hólmaslóð
101 Reykjavík
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VIÐTAL
Þórður Snær Júlíusson
thordur@frettabladid.is

S
igurður Arnar Sigurðsson, sem hefur 
verið forstjóri Húsasmiðjunnar frá því 
snemma árs 2010, segir síðustu ár hafa 
verið rússíbanareið. „Þegar ég var kall-
aður að þessu verkefni í ársbyrjun 2010 

taldi ég að það myndi líklega taka um þrjú ár að 
reisa rekstur Húsasmiðjunnar við. Velta félags-
ins hafði minnkað um 37% og við sáum að rekst-
urinn var ekki að standa undir þeim samdrætti. 
Við stjórnendur fyrirtækisins réðumst því í að 
gera miklar breytingar á rekstrinum. Það fyrsta 
sem við gerðum var að ráðast í mjög stóra mark-
aðskönnun til að kanna hvað það væri sem fólki 
líkaði við okkar vörumerki og hvað ekki. Við 
bjuggum síðan til áætlun út frá þeim niðurstöð-
um. Á sama tíma var ljóst að það þurfti að skera 
mikið niður.“

Yfirtökur juku skuldir
Skuldir Húsasmiðjunnar hækkuðu mikið síðustu 
árin fyrir hrun, að mestu leyti vegna skuldsettra 
yfirtakna á fyrirtækinu. Eftir að Húsasmiðjan 
lenti í eigu kröfuhafa sinna var alls 11,2 millj-
örðum króna breytt í nýtt hlutafé. Sigurður segir 
að kostnaðarlega séð hafi rekstur fyrirtækisins 
verið allt of þungur. „Húsasmiðjan fer í gegnum 
tvær skuldsettar yfirtökur á árunum 2004 og 
2005. Þær gerðu það að verkum að skuldir fyrir-
tækisins margfölduðust. Mér telst til að skuld-
ir í árslok 2003 hafi verið rétt um 550 milljónir 
króna. Í árslok 2004 voru þær komnar upp í fimm 
milljarða króna. Í árslok 2005 voru þær komnar 
upp í 7,7 milljarða króna. Þetta eru skuldir sem 
eru tilkomnar út af þessum yfirtökum og höfðu 
lítið með rekstur eða starfsfólk Húsasmiðjunn-
ar að gera. Þegar gengið hrundi síðan í efna-
hagshruninu þá uxu þessar skuldir enn meira 
og fyrirtækið lenti í þeirri stöðu að vera komið 
með óviðráðanlega skuldastöðu.“

Himinhár leigukostnaður
Samhliða hækkun skulda hrundi bygginga-
vörumarkaðurinn og fastur kostnaður á borð 
við leigu, sem var að hluta tengd gengi erlendra 
gjaldmiðla, rauk upp. Þetta leiddi til þess að 
Húsasmiðjan tapaði alls 1,3 milljörðum króna 
frá byrjun árs 2009 og fram á rúmt mitt ár 2011. 
Að sögn Sigurðar þurfti að skera niður á öllum 
sviðum til að snúa þessari þróun við. „Frá árinu 
2008 höfum við fækkað starfsfólki um tæplega 
50% og að auki hafa starfsmenn tekið á sig launa-
lækkun. Við höfum velt við öllum steinum til að 
lækka hjá okkur kostnað. Við reyndum að skera 
niður breytilega kostnaðinn eins og við mögu-
lega gátum og réðumst síðan markvisst á fasta 
kostnaðinn. Stærsti hluti hans var leigukostn-
aður, sem var algjörlega að sliga fyrirtækið.“

Áætlaður leigukostnaður Húsasmiðjunnar á 
árinu 2011 var rúmlega milljarður króna, sem 
var um 8% af veltu fyrirtækisins. Til að átta 
sig á því hversu mikið leigukostnaðurinn hafði 
hækkað sem hlutfall af veltu þá var hann um 
4% árið 2007. Sigurður segir að nánast útilokað 
sé að reka smásölufyrirtæki með svona háum 
leigukostnaði. „Við höfum ráðist í það í tveimur 
lotum að endursemja við alla okkar leigusala og 
fá þá að borðinu til að gera fyrirtækið rekstrar-
hæft. Við teljum okkur vera komna með viðun-
andi stöðu eftir þær samningslotur.“

Bygma keypti
Bygma gekk frá kaupum á Húsasmiðjunni í des-
ember 2011. Kaupverðið var um 800 milljónir 
króna auk þess sem keðjan tók yfir um 2,5 millj-
arða króna skuld. Í kjölfarið var stofnað nýtt 
félag utan um rekstur, skuldir og skuldbinding-
ar fyrirtækisins. 

Húsasmiðjan varð síðan formlega hluti af 

Búin að vera rússíbana

FORSTJÓRINN „Húsasmiðjan fer í gengum tvær skuldsettar yfirtökur á árunum 2004 og 2005. Þær gerðu það að verkum að skuldir fyrirtækisins margfölduðust. Mér telst til að s
voru þær komnar upp í fimm milljarða króna. Í árslok 2005 voru þær komnar upp í 7,7 milljarða króna. Þetta eru skuldir sem eru tilkomnar út af þessum yfirtökum og höfðu lít
Sigurðsson.

Húsasmiðjan hefur gengið í gegnum 
mikinn ólgusjó á síðustu árum. 
Fyrirtækið hefur farið frá því að vera 
rótgróið fjölskyldufyrirtæki, stofnað 
árið 1956, í að vera orðið formlegur 
hluti af dönsku byggingavörukeðj-
unni Bygma. Í millitíðinni gekk það 
í gegnum tvær skuldsettar yfirtökur 
sem skiluðu því undir yfirráð banka.

Þegar langt var liðið á söluferli Húsasmiðjunnar, og farið var að glitta í sam-
komulag við Bygma, hljóp snurða á þráðinn. Ríkisskattstjóri tilkynnti fyrir-
tækinu að það skuldaði yfir 700 milljónir króna í skatta sem rekja mátti aftur 
til þeirra skuldsettu yfirtakna sem fyrrum eigendur Húsasmiðjunnar höfðu 
ráðist í. Vaxtagjöld þessara lána höfðu verið dregin frá tekjum og því ekki verið 
hluti af skattstofni. Þetta taldi embætti Ríkisskattstjóra að væri ekki löglegt. 
Sigurður segir þetta hafa sett söluferlið í mikið uppnám og hafa verið gríðar-
lega erfitt. „Það kom bréf frá Ríkisskattstjóra rétt fyrir síðustu áramót til okkar 
eins og margra annarra fyrirtækja þar sem verið var að setja fram túlkun sem 
gekk þvert á ráðleggingar sérfræðinga. Við fengum í kjölfarið sendan reikning 
upp á rúmar 700 milljónir króna. Það er alveg ljóst að þetta setti mjög mikið 
strik í reikninginn í öllu söluferlinu og setti kaupendur í óvissu. Svona mál eru 
þess eðlis að það þarf að kæra úrskurðinn og það getur tekið langan tíma að 
fá niðurstöðu. Það frestar samt ekki greiðsluskyldunni heldur þarf að borga 
strax. Því var eina leiðin fyrir okkur að taka þetta mál í raun út fyrir sviga.“

Með því að taka málið út fyrir sviga var ákveðið að setja rekstur Húsasmiðj-
unnar á nýja kennitölu en láta söluandvirði fyrirtækisins sitja eftir á þeirri 
gömlu til að mæta skattaskuldinni. Að sögn Sigurðar stóð aldrei til að skipta 
um kennitölu fyrr en bréf Ríkisskattstjóra barst. „Áætlunin snerist alltaf um að 
selja fyrirtækið eins og það var en vegna þessarar óvissu sem kom upp var 
ákveðið að fara þessa leið.“

Vorið 2011 réðst Samkeppniseftirlitið í margháttaðar aðgerðir, meðal 
annars húsleit og símhleranir, vegna gruns um að Húsasmiðjan og tveir sam-
keppnisaðilar hennar hefðu gerst sek um samkeppnislagabrot. Sigurður segir 
málið enn í skoðun hjá eftirlitinu og beðið sé niðurstöðu þess. 

„Við töldum okkar vera búna að taka mjög vel á okkar verkferlum strax og 
ég kom að fyrirtækinu og teljum að okkar hlutur í þessu máli sé minni en efni 
og umfang sagði til um í upphafi. Menn reiddu hátt til höggs. Eins og þetta 
snýr að okkur þá teljum við að þetta snúist fyrst og fremst um framkvæmd 
verðkannana sem við höfum gert hjá okkar samkeppnisaðilum. En við tókum 
það að sjálfsögðu mjög alvarlega þegar húsleit átti sér stað og hertum enn 
frekar á framkvæmd þessara kannana þannig að við teljum okkur vera að 
vinna í samræmi við lög og reglur og höfum alltaf lagt áherslu á það.“

Hann segir bæði þessi mál, rannsókn Samkeppniseftirlitsins og endurálagn-
ingu Ríkisskattstjóra, eðlilega vera óþægileg fyrir fyrirtæki sem er að reyna að 
skapa sér nýtt upphaf. „Auðvitað er þetta óþægilegt. En það er búið að taka 
frá peninga til að greiða skattaskuldina og sektir ef einhverjar verða. Það er 
búið að fara í gegnum alla vinnuferla og við teljum okkur vera að vinna að 
fullu í samræmi við lög og reglur. Við verðum bara að klára þessi fortíðarmál, 
horfa fram á veginn og einbeita okkur að því að takast á við þá samkeppni 
sem er fram undan á markaðinum.“

ÞURFTUM AÐ TAKA MÁLIN ÚT FYRIR SVIGA

FORMLEGT Húsasmiðjan varð formlega hluti af Bygma í lok mars síðastliðins. H
Sigurður Arnar og Peter Christiansen, eigandi og stjórnarformaður Bygma, við þ
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Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.mistyskor.is

Hugsaðu vel um fæturna 
Í hálfa öld hafa miljónir manna um allan heim notað 

BIRKENSTOCK sér til heilsubótar. Hvað um þig?
Teg: „ Annapolis“ Fótlaga skór 
úr leðri með vönduðu innleggi. 
Stærðir: 36 - 42  Verð: 28.900.-

Það er frábært að  geta sameinað 
hagfræðina og reynsluna úr fjár-
málageiranum við ævintýrin úr 

ferðaheiminum,“ segir Björk Kristjáns-
dóttir, en hún hafði leitt hópa ferða-
fólks upp jökla og niður ár, verið í björg-
unarsveit, útskrifast sem hagfræðing-
ur og starfað sem þjónustufulltrúi á 
fyrirtækjasviði í banka, þegar hún var 
fengin til að hjálpa til við undirbúning 
nýs gistiheimilis á Laugaveginum fyrir 
þremur árum.  

„Ég varð atvinnulaus eftir bankahrun-
ið og var fengin til að hjálpa til í bók-
haldinu. Hlutirnir undu upp á sig og þeg-
ar við opnuðum Reykjavík Backpackers 
í júní 2009 varð ég framkvæmdastjóri 
fyrirtækisins,“ segir Björk og finnst ekki 
erfitt að vera bundin við skrifborðið. 

„Nei, ég var búin að vera dugleg að 
ganga á fjöll og ferðast bæði innanlands 
og utan. Svo fótbrotnaði ég í fjallgöngu 
árið 2009 og þurfti að vera þrjá mánuði í 
gifsi hvort sem var. Svo varð ég ólétt og 
eignaðist strák sem er rúmlega eins árs 

í dag en nú er á áætlun að ganga mig í 
form aftur. Annars er bara svo æðislega 
gaman í vinnunni að ég hef engan tíma 
haft til að velta því fyrir mér hvort ég sé 
að missa af einhverju,“ segir Björk hlæj-
andi en Reykjavík Backpackers hefur 
vaxið hratt og breyst frá því að vera 
eingöngu gistiheimili, í ferðaskrifstofu, 
upplýsingamiðstöð og bar.

„Við eigum núna allt húsið og opn-
uðum hér á síðasta ári Tourist Info og 
barinn. Við seljum líka ferðir héðan um 
allt land og til Grænlands og höfum 
nóg að gera. Ferðamannatraffíkin í ár 
er þegar komin á skrið eftir veturinn 
og hefur þést síðustu vikurnar. Það er 
frábært að komið sé svona mikið líf í 
ferðaþjónustuna þetta snemma,“ segir 
Björk enda sé landið gott heim að sækja 
á þessum tíma.

„Þetta er góður tími til jökla- og fjalla-
ferða. Eftir því sem ég sjálf ferðast meira 
til útlanda, þeim mun æðislegra finnst 
mér Ísland, sérstaklega á vorin og sumr-
in. Þá tími ég ekki að fara neitt annað.“

HAGFRÆÐINGUR 
OG FERÐAFUGL
DRAUMASTARFIÐ  Björk Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Reykjavík Back-
packers, sameinar áhugamálin í vinnunni.

GAMAN Í VINNUNNI 
Björk Kristjánsdóttir, 
framkvæmdastjóri 
Reykjavík Backpackers, 
segir vorið góðan tíma 
til að ferðast um Ísland.
 MYND/GVA

MUNIÐ HJÁLMINN
Nú er að hefjast reiðhjólatímabil hjá börnum og ung-

lingum. Mikilvægt er að nota hjálm og að hann sé 
prófaður af viðurkenndri stofnun og merktur með 
CE-merki. Hann skal vera léttur og með loftopum og 
hafa stillanlegt hökuband og spennu sem auðvelt er 
að opna og loka.



FÓLK|FERÐIR

DANSpúl 20+ 
Langar þig að dansa og koma þér í gott líkamlegt form?

Framundan er fjölbreytt og skemmitlegt 6 vikna dans og púl námskeið fyrir 20 ára og eldri. 
Áhersla á alhliða líkamsþjálfun, samhæfingu, jazzdans og dansgleði.

Tímabil: 16. apríl – 23. maí
Tímar á mánudögum kl. 19:40 og miðvikudögum kl. 20:20

Kennarar: Arna Sif Gunnarsdóttir og Una Björg Bjarnadóttir.
Verð 16.500 kr. 

Frír aðgangur að tækjasal JSB meðan á námskeiði stendur

Skráning er hafin í síma 581 3730 og á jsb@jsb.is

Vornámskeið 
hjá DANSSTUDIO JSB

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

Nýtt námskeið 
hefst 16. apríl!
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Þú velur

og draumasófinn þinn er klár 

GERÐ (yfir 90 mismunandi útfærslur)
STÆRÐ (engin takmörk)
ÁKLÆÐI (yfir 2000 tegundir)

Sófinn þinn útfærður eftir þínum óskum

Íslensk
 framleiðsla

Mósel

30% afsláttur af völdum sófum

H Ú S G Ö G N

Sófinn þinn útfærður eftir þínum óskum

Mósel

Þú velur
Basel

Patti verslun  |   Dugguvogi 2, 104 Reykjavík   |  Sími:  557 9510   |   Netfang:  patti@patti.is   |  vefsíða: patti.is

Verslun okkar er opin:
Virka daga kl. 9-18

Laugardaga kl.11-16
Sunnudaga lokað

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. 
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Sölumenn: Jónína María Hafsteinsdóttir, jmh@365.is s 512 5473 
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is s 512 5432

Upplifunin er frábær og allir alsælir og 
ánægðir á flækingsfætinum,“ segir 
Sigríður Kristinsdóttir, eigandi Ferða-

klúbbsins Flækjufótar, sem hún stofnaði í 
félagi við vinkonu sína, Helgu Jóhannsdóttur, 
sumarið 1994. Ferðaklúbburinn hefur að 
markmiði að ferðast með hreyfihamlaða.

Sigríður á hreyfihamlaðan son og segist 
upphaflega hafa kynnst ferðaglöðum og fötl-
uðum einstaklingum í gegnum hann.

 „Þá uppgötvaði ég að þrátt fyrir mikinn 
ferðahug einstaklinga sem bundnir eru við 
hjólastól höfðu þeir nánast enga möguleika 
til hópferða, hvorki hér innanlands né utan. 
Ég vildi því gefa þeim raunhæfan kost á að 
ferðast um land sitt og út fyrir landsteinana 
saman,“ segir Sigríður.

Fyrsta ferð Flækjufótar var farin norður 
Kjöl og til Egilsstaða 1994, en í þá ferð fóru 
fimmtán manns í hjólastólum. Þeir voru 
teknir úr stólum sínum og bornir inn í rút-
una, en hjólastólarnir settir í kerru.

„Í kjölfarið kynntist ég rútubílstjóra sem 
var til í að setja lyftu í rútuna sína og það 
breytti öllu fyrir þá hreyfihömluðu sem gátu 
loks ferðast um landið í hjólastólum sínum,“ 
segir Sigríður.

Ferðaklúbburinn Flækjufótur hefur frá 
stofnun farið árvisst á flæking með hreyfi-
hamlaða og stundum tvær til þrjár ferðir á 
ári.

„Frá fyrstu tíð höfum við ferðast með 
fullan bíl og farið ótroðnar slóðir. Þar má 
telja ferðir upp á Látrabjarg, inn að Öskju, í 
Kverkfjöll, upp á jökla og yfir Sprengisand. 
Hvarvetna höfum við mætt mikilli velvild 
og einstökum móttökum þar sem allt hefur 
verið lagað að þörfum fatlaðra eins og hægt 
hefur verið á stuttum tíma.“

Á nýliðnum árum hefur Flækjufótur 
aðallega flækst til útlanda. Farið var með 
Norrænu og öll Norðurlöndin heimsótt, og 
einnig farið til Færeyja, Þýskalands og Ítalíu. 
Í september stendur til að fara til Týról í 
Austurríki og skoða Alpana eftir því sem 
hægt er að komast með hjólastóla í kláfum.

„Við ætlum í sannkallaða alparósaferð og 
eigum enn fáein laus sæti. Í ferðirnar fara 
að lágmarki 25 manns og að hámarki 35, því 
einstaklingar í hjólastól þurfa aðstoðarmann 
með sér. Allt er það unnið í sjálfboðavinnu 
enda meiri háttar gefandi og gaman að geta 
látið draumana rætast,“ segir Sigríður.

Ferðaklúbburinn Flækjufótur er á Face-
book undir Flækjufótur Ferðaklúbbur. Hafa 
má samband við Sigríði í síma 898 2468. 

ALLIR VEGIR 
FÆRIR
FERÐAGLEÐI  Ferðaklúbburinn Flækjufótur fer 
ótroðnar slóðir með ferðalanga sem þrá að ferðast 
um heiminn en komast ekki um hann hjálparlaust. 

HUGSJÓNAKONA
Sigríður Kristinsdóttir er 
eigandi Ferðaklúbbsins 
Flækjufótar. Öllum er 
velkomið að ferðast 
með klúbbnum.
MYND/VALLI

LÁTRABJARG
Mikil upplifun var fyrir 
ferðafólkið að kynnast 
hrikalegri náttúrunni og 
fuglalífinu í Látrabjargi.
MYND/REYNIR KRISTÓFERSSON

SVEITASÆLA
Í Vigur í Ísafjarðardjúpi var hjólastólunum 
komið fyrir uppi á gömlum heyvagni og 
ferðalöngunum ekið um eyjuna í traktor.
MYND/REYNIR KRISTÓFERSSON

ÆVINTÝRI
„Ég vildi gefa 
hreyfihömluðum 
raunhæfan kost 
á að ferðast um 
landið sitt og út 
fyrir landsteinana 
saman.“



SUMARDEKK
MIÐVIKUDAGUR  11. APRÍL 2012 Kynningarblað Söluaðilar, umboðsaðilar og verkstæði.

Nú þegar er allt vitlaust að 
gera, enda vita fastir við-
skiptavinir Vöku að það 

margborgar sig að vera snemma 
á ferðinni til að tryggja sér bestu 
notuðu sumardekkin,“ segir Rúnar 
Grétarsson, framkvæmdastjóri 
Vöku, en þar er hægt að gera veru-
lega góð kaup á notuðum sumar-
dekkjum fyrir allar tegundir bíla.

„Margir bíleigendur fjárfesta 
í splunkunýjum vetrardekkjum 
að hausti til og reyna að spara sér 
sumardekkjakaup að vori með því 
að keyra áfram á vetrardekkjunum. 
Það er hins vegar afleitur sparnað-
ur því vetrardekk slitna mjög hratt 
yfir sumartímann og súrt að sjá 
góð vetrardekk slitna úr hófi fram 
og rýra endingu sína fyrir næsta 
vetur,“ segir Rúnar. 

Steinar Már Gunnsteinsson, 
deildarstjóri dekkjasviðs Vöku, 
segir heilsársdekk ekki alltaf góðan 
kost hérlendis.

„Íslensk veðrátta og ástand vega 

sveiflast mjög á milli árstíða. Því 
henta sömu dekk engan veginn 
árið um kring, og af og frá að þau 
standi sig jafn vel í fimmtán stiga 
frosti um hávetur og í tuttugu stiga 
hita á góðum sumardegi,“ útskýr-
ir Steinar og bætir við: „Fínskorin 
vetrardekk slitna einfaldlega mun 
hraðar og hafa ekki sömu eigin-
leika og sumardekk fyrir íslenskan 
sumarakstur.“ 

Rúnar bendir á að notuð sumar-
dekk séu sérlega vænn kostur fyrir 
þá sem ætla sér ekki að eiga bílinn 
sinn lengi.

„Notuð sumardekk eru búbót 
fyrir alla bíleigendur. Sem dæmi 
kostar algeng stærð á notuðu dekki 
5.900 krónur, en í samanburði kost-
ar nýtt dekk af ódýrri gerð um 13 
þúsund krónur. Því getur munað 
um helmingi á verði í sumum til-
vikum,“ útskýrir Rúnar. 

Að sögn Steinars er mest um 
hálfslitin dekk í góðu ásigkomu-
lagi hjá Vöku en einnig lítið slitin 

dekk og dýra merkjavöru eins og 
dekk frá Continental og Michelin, 
sem geta verið allt að fimmfalt dýr-
ari ný út úr búð.

„Eðlilega seljast bestu sumar-
dekkin hratt og vinsælustu stærð-
irnar klárast vanalega um mán-
aðamótin apríl/maí. Við reynum 
þó alltaf að eiga nokkra umganga 
af algengustu stærðum yfir sumar-
tímann,“ segir Steinar.

Vaka rekur bifreiðaverkstæði og 
alhliða dekkjaþjónustu fyrir allar 
tegundir bíla. Ásamt úrvali not-
aðra dekkja má einnig finna fjöl-
breytt úrval nýrra dekkja á afar 
hagstæðu verði. 

„Til að lágmarka biðtíma er best 
að panta tíma á www.vakahf.is eða í 
síma 567 6700, en einnig geta menn 
komið a staðinn og skoðað úrvalið. 
Við finnum hagstæðustu lausnina 
sem til er á þeim tíma,“ segir Rúnar.

Vaka hf. er í Skútuvogi 8 í Reykjavík og 
á Smiðjuvegi 28 í Kópavogi. Sími 

567 6700. Sjá nánar á www.vakahf.is.

Notuð sumardekk – 
góður kostur
Hjá Vöku er hægt að komast hjá miklum útgjöldum með kaupum á notuðum 
sumardekkjum. Bestu dekkin rjúka út með ört hækkandi sumarsól og í Vöku gildir hið 
margkveðna að fyrstir koma, fyrstir fá. Vaka selur einnig ný sumardekk á góðu verði. 

Rúnar Grétarsson, framkvæmdastjóri Vöku, og Steinar Már Gunnsteinsson, deildarstjóri dekkjasviðs, með góð og notuð sumardekk á 
milli sín. MYND/VALLI

NOTAÐ OG NÝTT HJÁ VÖKU
Vaka rekur dekkjaverkstæði og hjólbarðasölu 
á tveimur stöðum á höfuðborgarsvæðinu: í 
Skútuvogi 8 í Reykjavík og á Smiðjuvegi 28 í 
Kópavogi. Á báðum stöðum er ríkulegt úrval 
dekkja í öllum gæðaflokkum.

„Það vita ekki allir af Vöku í Kópavogi, en hún 
er á einkar góðum stað og sker sig aðeins 
úr í götunni neðan við Bónus og Byko,“ segir 
Róbert Hannesson, verkstæðisstjóri hjá Vöku á 
Smiðjuveginum. 

Róbert rak um árabil verkstæðið Hjólkó á  
Smiðjuvegi 26, en fyrirtækin sameinuðust undir merki 
Vöku árið 2010.

„Hjá Vöku í Kópavogi er aðeins meiri áhersla á dýrari 

vörumerki í nýjum dekkjum, en við mætum 
í raun óskum viðskiptavina um hvað sem er. 
Margir biðja um eitthvað alveg sérstakt undir 
bíla sína og því mikið um sérpantanir, og ávallt 
stuttur afhendingartími og afbragðs þjónusta,“ 
segir Róbert.

Hjá Vöku á Smiðjuvegi er einnig boðið upp á 
þvott og bón, og rekið dekkjahótel þar sem 
viðskiptavinir geta geymt dekkjaumganga sína 
á milli árstíða. 

„Seinna á árinu stendur svo til að auka enn 
þjónustuna og bjóða upp á einfaldar bifreiða-

viðgerðir á Smiðjuveginum,“ upplýsir Róbert.

Tímapantanir hjá Vöku má gera á www.vakahf.is og í 
síma 567 6700. 

Róbert Hannesson 
er verkstæðis-
stjóri hjá  Vöku í 
Kópavogi.

OPIÐ:
Virka daga 8.00-18.00 og laugard. 10.00-14.00

Skútuvogi 8, 104 Reykjavík og
Smiðjuvegi 28, 200 Kópavogi

S. 567 6700 / vakahf@vakahf.is / www.vakahf.is

BifreiðaflutningarVarahlutir

Dekkjaþjónusta Bifreiðaverkstæði

Skútuvogi 8 og 
Smiðjuvegi 28

Opið á 
laugardögum 
frá kl. 10-14.

Bókaðu tíma á 
vakahf.is
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Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga:  Ívar Örn Hansen, ivarorn@365.is, s. 512-5429
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

RÓLA Í GARÐINN
Slitinn hjólbarði getur nýst 
til ýmiss konar hluta þó að 
hann hafi tapað veggripinu. 
Til dæmis má binda í hann 
kaðal og hengja hann upp í 
tré og útbúa þannig einfalda 
rólu. Þá þekkist að nota gamla 
hjólbarða fyrir blómaker í garð-
inum eða undir matjurtirnar og 
stór vinnu- og dráttarvéladekk 
eru ágætis sandkassar fyrir 
börn. Slitnir hjólbarðar hafa 
einnig verið endurnýttir til 
skógerðar eða þeir sniðnir til 
og saumaðir saman í mismun-
andi ílát, körfur og tunnur. 

Í gegnum tíðina hefur mikið magn 
af dekkjum og felgum safnast 
saman hjá fólki í geymslum og 

bílskúrum um allt land. Síðustu 
tvö árin hefur Dekkjasalan starf-
rækt umboðssölu þar sem fólk getur 
komið með dekkin og felgurnar, 
gert umboðssölusamning og starfs-
menn sjá um söluna. Andvirði vör-
unnar er svo lagt inn á reikning 
söluaðilans að frádregnum sölu-
launum. Valdimar Sigurjónsson, 
framkvæmdastjóri Dekkjasölunn-
ar, segir þetta fyrirkomulag spara 
mikinn tíma og vinnu fyrir bæði 
seljendur og kaupendur. ,,Um leið 
aukast líkur á að vörurnar seljist og 
segja má að kaupendur séu mun 
betur tryggðir fyrir því að fá þær 
vörur í hendurnar sem þeir leita að, 
þegar horft er til gæða og verðs.“ 

Allar vörur yfirfarnar
Hann segir starfsmenn Dekkjasöl-
unnar leggja mikla áherslu á að fara 
vel yfir þær vörur sem berast í hús 
og að hafa allar lýsingar á heima-
síðunni réttar. ,,Þannig sjáum við til 
þess að varan standist væntingar, 
sé örugg og í lagi,“ segir Valdimar. 
Hann segir allar felgur yfirfarn-
ar og dekkin líka og þau mæld og 
verðlögð í samræmi við gæði. Felg-
urnar eru allar settar á vél þar sem 

yfir farið er hvort þær séu skakkar 
eða á þeim aðrir áverkar sem gera 
þær ósöluhæfar. Þegar þessu ferli 
er lokið eru teknar myndir af vör-
unni og hún sett inn á heimasíðu 
fyrirtækisins, www.dekkjasalan.is. 
Þar er hægt að skoða allar vörur og 
nánari lýsingar á þeim, til dæmis 
gerð, tegund, verð, dýpt munsturs 
og fleira. 

Vefurinn í stöðugri uppfærslu
Valdimar segir mörg dæmi um að 
nýleg og góð vara sé í umboðssölu 
hjá þeim á mjög hagstæðu verði. 
Fyrsta skrefið við hagkvæm dekkja-
kaup ætti því að vera að setja sig í 
samband við Dekkjasöluna. Fyrir-
tækið býður einnig upp á ný dekk 
í flestum stærðum og gerðum á 
samkeppnishæfu verði. Heima-
síða Dekkjasölunnar er uppfærð 
reglulega með nýjum vörum. Það 
þýðir að á hverjum morgni eru allar 
vörur til hjá Dekkjasölunni sem eru 
auglýstar á heimasíðunni. Vöru-
hús Dekkjasölunnar er að Dals-
hrauni 16 í Hafnarfirði og er opið 
frá kl. 8.00-18.00 virka daga og frá 
10.00-16.00 á laugardögum. Sím-
inn er 587-3757. Einnig er hægt að 
hafa samband gegnum tölvupóst á 
netfanginu dekkjasalan@dekkja-
salan.is. 

Fyrsta 
skrefið er hjá 
Dekkja sölunni
Dekkjasalan í Hafnarfirði er eina umboðssalan hérlendis 
með notuð dekk og felgur.

Valdimar að yfirfara gæði dekkja og taka myndir fyrir heimasíðuna www.dekkjasalan.is MYND/STEFÁN 

Borgardekk

Dekk í sögulegu ljósi
Allt frá því að hjólið var fundið upp fyrir um 
það bil 5.500 árum hefur það smátt og smátt 
orðið ómissandi. Við notum það daglega 
án þess að velta því fyrir okkur hversu mikið 
notagildi það hefur. Nútímadekkið utan um 
hjólið gerir það töluvert þægilegra en áður 
að ferðast um á farartæki en það virkar sem 
stuðpúði milli yfirborðs og farartækis. 

Nútímadekk
Fyrstu hjólin sem notuð voru undir nútíma-
farartæki voru úr timbri. Slík hjól höfðu ekki 
mikla endingu svo að fundin var upp aðferð 
þar sem stálplata var hituð og formuð utan 
um hjólið. Þannig jókst endingin til muna en 
óþægindin sem fylgdu hörðum dekkjunum 
urðu ekkert minni. Ýmsar tilraunir voru gerðar 
til endurbóta, meðal annars með gúmmíi og 

leðri. Öll þau óþægindi sem fylgdu hörðum 
hjólum hröktu menn til þess að finna upp 
betri leið til að gera ferðina þægilegri og úr 
varð fyrsta uppblásna gúmmídekkið. 

1844 
Charles Goodyear fann upp aðferð til að 
búa til endingarbetra og sterkara gúmmí en 
áður hafði verið til. Með því að bræða saman 
brennistein og gúmmí jókst styrkur 
þess og ending. Áður höfðu 
gúmmídekk verið notuð en 
ending þeirra var í engri 
líkingu við uppfinningu 
Goodyear. Þau voru lin í 
hita og hörð í kulda og 
endingin léleg.

1846
Robert William Thomson fann upp fyrsta 
uppblásna dekkið sem dró úr högginu við 
akstur á holóttum og hörðum vegum. Hann 
átti þó í erfiðleikum með að verða sér úti um 
þunnt gúmmí og einbeitti sér því að fram-
leiðslu óloftfylltra dekkja. 

1880
Það var ekki fyrr en 44 árum eftir að 

Robert William Thomson hafði fundið 
upp loftfyllta dekkið en hætt svo við 

að það sneri aftur. Nú var það John 
Boyd Dunlop sem kom fram með 
þessa uppfinningu þegar hann 
reyndi að koma í veg fyrir höfuð-
verk sem sonur hans fékk af því 
að hjóla á hörðum dekkjum 
um holótta vegi. Þannig hófst 

önnur tilraun með uppblásin dekk og árið 
1888 fékk Dunlop einkaleyfi. Tveimur árum 
síðar var hann sviptur því sökum fyrri upp-
finningar Thomsons. 

1891
Michelin-bræðurnir finna upp loftfyllt 
dekk sem er hægt að fjarlægja. Þrír tímar 
fóru í að skipta um álímt dekk á reiðhjóli auk 
þess sem hjólið þurfti að bíða yfir nótt þar 
til límið þornaði. Það varð hvatinn að þessari 
uppfinningu sem markaði tímamót í notagildi 
dekkjanna.  

1895
Michelin-bræðurnir kynna til sögunnar 
fyrstu loftfylltu dekkin fyrir bíla. André 
Michelin notar þau í Paris-Bordeaux-Parísar-
rallýinu. 

Dekkjasalan er umboðssala fyrir 
notuð dekk. Þú kemur með dekkin 
til okkar og við seljum þau fyrir þig

Dalshrauni 1
www.dekkjasalan.is

587 3757

MIKIL EFTIRSPURN !
16



Bílabúð Benna - Tangarhöfða 8 - Reykjavík  - S: 590 2000 / 590 2045 - www.benni.is
Nesdekk - Fiskislóð 30 - Reykjavík - S: 561 4110 / Nesdekk - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - S: 420 3333

Umboðsmenn um land allt - Upplýsingar í síma 590 2000

Sérfræðingar í bílum
Reykjanesbæ

Reykjavík

Bílabúð Benna hefur áratuga reynslu af sölu dekkja. Mikil áhersla er lögð á að 
hafa dekkjaflóruna sem fjölbreyttasta og ber úrval okkar af gæðamerkjum 
þess vitni. Um leið og við þjónum ólíkum kröfum viðskiptavina, um 

margvíslega aksturseiginleika dekkja og mismunandi verðfl okka, sláum við 
aldrei af gæðunu–öryggi þitt í umferðinni er í húfi . Nú hvetjum við ökumenn 
til að koma bílum sínum í stand fyrir sumarið með gæðadekkjum frá okkur.

- Gott framboð á gæðadekkjum í öllum verðflokkum -

JeppaHeilsársSendibíla
dekkdekkdekkdekk

Sumar

Við bjóðum vaxtalaus lán 

frá Visa og Mastercard í 

allt að 12 mánuði

Skoðaðu dekkjaúrvalið!

       w
ww.benni.is/dekk

Komdu bílnum
í stand fyrir sumarið !
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Meira í leiðinniWWW.N1.IS 

RÉTTA DEKKIÐ
BREYTIR ÖLLU

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA

SUMARDEKKIN 
FYRIR BÍLINN ÞINN 
FÁST HJÁ PITSTOP! 
                            MUNDU AÐ TÍMI NAGLADEKKJA ER TIL 15. APRÍL.

DUGGUVOGI RVK AUSTURVEGI SELFOSS PITSTOP.IS WWW

HELLUHRAUNI HFJRAUÐHELLU HFJ 568 2020 SÍMI

ÍL.

FÓLKSBÍLADEKK   Frá Continental 
gæðadekkjum til traustra sumar–
dekkja frá Wanli. Úrvalið er hjá okkur.

JEPPADEKK   Mastercraft dekkin 
eru þekkt fyrir gæði, endingu 
og gott verð. Míkróskerum! 

SENDIBÍLADEKK   Fyrir allar  
gerðir smærri og stærri sendibíla.

                          

Hjólbarðaverkstæði N1 tóku 
nýverið upp Michelin-gæða-
vottunarkerfi sem er sér-

hannað af Michelin. Tilgangur þess 
er að tryggja gæði þjónustunnar. 

„Öll verkstæði N1 eru með þessa 
vottun þar sem unnið er eftir 
ákveðnum staðli. Öll okkar verk-
stæði fóru í excellent-f lokk sem 
þýðir að þau náðu yfir 80% þeirra 
krafna sem gerðar eru. Það eru 
30 verkstæði í Skandinavíu með 
Michelin-vottun en aðeins þrjú 
þeirra eru með hæstu einkunn,“ 
segir Arnar ánægður.

Kröfur Michelin-kerfisins
Michelin-kerfið er mjög skilvirkt 
og segir Arnar að það tryggi að 
ákveðnu verkferli sé fylgt; hvern-
ig dekk skuli tekin af, í hvaða röð 
hlutirnir séu framkvæmdir, hvern-
ig hjóla- og dekkjabúnaður sé skoð-
aður ásamt kröfu um gæði verkfæra. 
„Ef við sjáum eitthvað athugavert 
þá er viðskiptavinurinn upplýstur 
um vandamálið þegar hann sækir 
bifreiðina og getur þá látið lagfæra 
það.“ Aðbúnaður viðskiptavina þarf 
líka að vera í lagi og er mælikvarði 
settur á það eins og annað. Allir 

þessir þættir hafa áhrif á hversu hátt 
hvert verkstæði skorar á Michelin-
kvarðanum. 

Öryggi og aðbúnaður starfs-
manna og viðskiptavina 
Verkstæðin eru með tölvutengd-
an tilkynningargrunn þar sem öll 
frávik eru skráð. „Þetta auðveldar 
okkur að fylgjast með málum hvort 
sem um er að ræða galla á vöru, 
kvörtun, mistök við þjónustu eða 
annað. Þannig eru allar upplýsing-

ar til staðar í einum gagnagrunni 
sem gerir okkur auðveldara að bæta 
þjónustuna,“ segir Arnar.   

Strangt eftirlit
Eftirlitsmenn á vegum Michel-
in mæta einu sinni á ári og skoða 
verkferla verkstæða og gefa hverj-
um lið einkunn. „Þeir gera ekki boð 
á undan sér heldur mæta fyrirvara-
laust og þjónustan er tekin út og 
sannreynt hvort hún sé samkvæmt 
staðlinum.“

Verkstæði með 
Michelin-vottun
Arnar Tryggvason, sölustjóri hjá N1, segir Michelin-gæðavottunarkerfið sem nýverið var 
innleitt á hjólbarðaverkstæðum N1 tryggja gæðaþjónustu. Öll verkstæði N1 fengu hæstu 
einkunn Michelin og fóru í excellent-flokk.  

Starfsmenn verkstæðis N1 í Fellsmúla.



30% afsláttur af völdum dekkjum 
fyrir eigendur Heklubíla!
Erum að fá gám fullan af sumri og sælu!  Hringdu núna í þjónustuver Heklu í síma 590 5030  
og taktu frá réttu dekkinn fyrir Heklubílinn þinn.  Takmarkað magn í boði.

Continental sumardekk fyrir Audi Q7 – 255/55/R19
Verð pr. dekk 69.990 kr.
Verð til Heklubílaeigenda aðeins 48.930 kr.

Continental sumardekk fyrir Audi A4 – 225/50/R17
Verð pr. dekk 53.990 kr.
Verð til Heklubílaeigenda aðeins 37.790 kr.

Kumho sumardekk fyrir VW Polo – 185/65/R14
Verð pr. dekk 17.890 kr.
Verð til Heklubílaeigenda aðeins 12.520 kr.

Kumho sumardekk fyrir VW Golf – 195/65/R15
Verð pr. dekk 17.990 kr.
Verð til Heklubílaeigenda aðeins 12.590 kr.

Kumho sumardekk fyrir Skoda Octavia – 205/55/R16
Verð pr. dekk 21.990 kr.
Verð til Heklubílaeigenda aðeins 15.390 kr.

Tilboðin gilda til 26. apríl og eingöngu af fráteknum dekkjum 
meðan birgðir endast. Tilboðin gilda eingöngu til eigenda Heklubíla.

Umfelgun fyrir fólksbíla á gamla góða verðinu, 
2.990 kr. fyrir Heklubíla.

Við erum í sumarskapi!
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Þeir sem ekið hafa á nagla-
dekkjum í vetur þurfa að 
skipta yfir í sumar- eða heils-

ársdekk fyrir 15. apríl svo nú er 
rétti tíminn til að skipta. „Við erum 
með gott verð á gæðadekkjum og 
umfelgun,“ segir Arngrímur. 

„Það eru fimm ár í júní síðan við 
tókum við þessu fyrirtæki og fyrir 
utan áðurnefnd gæðadekk bjóðum 
við flestar gerðir hjólbarða. Ekki 
þarf að panta tíma, menn geta 
komið hingað, fengið ný sumar- 
eða heilsársdekk og við setjum 
þau undir bílinn,“ segir hann enn 
fremur. 

„Það vantar ekkert upp á þjón-
ustulundina hjá okkur. Hér er 
þaulreynt afgreiðslufólk sem veit-
ir upplýsingar, ráðgjöf og aðstoð 
undir stjórn Jóhannesar Jóns-
sonar, sem hefur unnið í þessum 
geira í meira en aldarfjórðung og 
þekkir hann því eins og lófann á 
sér. Við flytjum inn hjólbarða fyrir 
allar gerðir bifreiða, allt frá dekkj-
um undir fólksbíla og upp í stór og 
sterk lyftaradekk sem vega hálft 
tonn,“ segir Arngrímur.  

Heildverslunin og verkstæð-
ið eru opin alla virka daga frá 
klukkan 8 til 18. Verkstæðið er 
opið á laugardögum frá klukkan 
10 til 14. Allar nánari upplýsing-
ar eru veittar í síma 533-3999 eða 
á heimasíðu fyrirtækisins, slóðin 
er betragrip.is.

Bridgestone er flagg-
skipið hjá Betra gripi
Fyrirtækið Betra grip ehf. rekur heildverslun og hjólbarðaverkstæði að Lágmúla 9. 
Fyrirtækið er umboðs- og söluaðili fyrir Bridgestone-, Firestone- og Dayton-hjólbarða, sem 
framkvæmdastjórinn Arngrímur Þorgrímsson segir vera með þeim bestu sem völ er á. 

Betra Grip er bæði heildsala og hjólbarðaverkstæði í Lágmúla 9. MYND/VALLI

Arngrímur Þorgrímsson, framkvæmdastjóri Betra grips, ásamt starfsmönnum sínum, 
Jóhannesi og Jóni. MYND/VALLI

Mi k i l  u m r æ ða hef u r 
skapast um umdeild lög 
sem ganga í gildi 1. júlí 

í Frakklandi. Lögin skylda öku-
menn til að hafa öndunarmæli í 
vélknúnum ökutækjum sínum en 
mælarnir gera þeim kleift að mæla 
áfengismagn í blóði sínu. Brjóti 
ökumenn lögin verða þeir sekt-
aðir um 1.850 krónur. Engu máli 
skiptir þótt ökumaðurinn drekki 
ekki áfengi eða ætli ekki að drekka 
þennan daginn, öllum verður skylt 
að hafa öndunarmæli meðferðis.

Ölvunarakstur 
vandamál í Frakklandi
Ástæður lagasetningarinnar má 
fyrst og fremst rekja til þess að 
ölvunarakstur hefur lengi verið 
vandamál í Frakklandi en um 30% 
dauðsfalla í umferðinni þar í landi 
má rekja til ölvunaraksturs. Frakk-
ar hafa reynt ýmsar leiðir undan-
farin ár til að draga úr ölvunar-
akstri. Þær aðgerðir hafa leitt til 
þess að dauðsföllum í umferðinni 
hefur fækkað um 40% frá árinu 
2001. Þrátt fyrir fjölda dauðsfalla 
hafa Frakkar sams konar löggjöf 
varðandi vínandamagn í blóði og 
f lestar aðrar Evrópuþjóðir sem 
miðast við 0,5 prómill. 

Bretar hafa efasemdir
Breskir fjölmiðlar hafa fjallað 
töluvert um nýju lögin enda 
ferðast margir Bretar yfir sundið 
til Frakklands á bílum og öðrum 
farartækjum yfir sumartímann. 
Mögum finnst lögin óljós og ekki 
sé víst hvort strangt verði tekið á 
brotum fyrst um sinn. Ökumönn-
um verði jafnvel gefinn nokk-
urra mánaða frestur til að venj-
ast nýju lögunum og eru þar með 
ekki sektaðir. Einnig hafa heyrst 
efasemdarraddir þess efnis að 
ekki verði búið að framleiða nóg 

af öndunarmælum til að hægt 
sé að koma þeim fyrir í öllum 
ökutækjum tímanlega. Stjórn-
völd hafa hvatt ökumenn til að 
hafa að minnsta kosti tvo mæla 
í hverju ökutæki og því er um 
mikið magn að ræða sé tekið til-
lit til fjölda ökutækja og fjölda er-
lendra ferðamanna sem keyra um 
landið á hverju ári. En þótt nýju 
lögin veki mismikla hrifningu 
virðast þau hafa átt sinn þátt í 
vitundarvakningu meðal Frakka 
og annarra nágrannaþjóða um 
skaðsemi ölvunaraksturs.  

Öndunarmælar í 
ökutæki í Frakklandi
Í sumar ganga í gildi umdeild lög í Frakklandi sem skylda eigendur ökutækja til að hafa 
öndunarmæli meðferðis.

Franska lögreglan hefur nóg að gera í sumar eftir gildistöku laganna. NORDICPHOTOS/GETTY
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Við bjóðum alhliða hjólbarða-
þjónustu og seljum dekk í 
öllum verðflokkum. Good-

year/Dunlop er flaggskipið okkar 
en við höfum verið umboðsaðilar 
þeirra á Íslandi í 60 ár,“ segir Eggert 
Bjarki Eggertsson hjá hjólbarðaþjón-
ustu Kletts. 

„Við erum einnig með ódýrari 
vörumerki en gæðin haldast þó í 
hendur við verðið. Viðskiptavin-
urinn fær meira fyrir peningana í 
vandaðri merkjunum þar sem end-
ingartíminn, gæði og öryggi eru í 
fyrirrúmi.”

Klettur selur allar stærðir hjól-
barða, allt frá minnstu hjólbörðum 
á handtrillur, hjólbörur og mótor-
hjól, upp í stærstu vinnuvélar og 
vörubíla. Aðstaðan í Klettagörðum 
býður upp á fullkomið verkstæði til 
að sinna allri vinnu og þjónustu við 
viðskiptavini.

„Yfirleitt er nóg að mæta beint til 
okkar án þess að panta tíma. Á verk-
stæðinu starfa fimm manns svo bið-
tími er í lágmarki. Vörubíla getum 

við tekið í gegnumakstur gegnum 
húsið og þurfa þeir þar af leiðandi 
ekki að bakka út úr húsinu,“ útskýrir 
Eggert.

Hann segir starfsmenn fyrirtæk-
isins vel þjálfaða enda hafi þeir verið 
í bransanum í mörg ár. 

„Hjólbarðadeild Kletts er byggð á 
gömlum grunni. Sjálfur hef ég verið 
í rúm 25 ár í bransanum svo við 
erum ansi sjóaðir í þessum málum.“

 Klettur er einnig heildsali með 
hjólbarða og þjónustar hjólbarða-
verkstæði um allt land. Nánari 
upplýsingar um vörur er að finna á 
heimasíðunni www.klettur.is.

Viðskipta-
vinurinn fær 
meira fyrir 

peningana í vandaðri 
merkjunum þar sem 
endingartíminn, gæði og 
öryggi eru í fyrirrúmi.

GoodYear/Dunlop-hjólbarðaþjónusta
Klettur – sala og þjónusta ehf. rekur hjólbarðaþjónustu að Klettagörðum 8-10 í Reykjavík. Fyrirtækið selur dekk í öllum verðflokkum og af öllum 
stærðum og gerðum og fullkomið verkstæði til að sinna allri vinnu og þjónustu við viðskiptavini.

Eggert Bjarki Eggertsson og Halldór Jóhannsson hjá Kletti útvega viðskiptavinum allar gerðir hjólbarða. MYND/GVA



BÍLAR &
FARATÆKI

 VORTEX Heithúðun á allar gerðir 
pallbíla og fleira. Upplýsingar hjá 
Bílaryðvörn í síma : 587-1390

 BMW 530 XI Touring 4WD, 07/2006 
Ekinn 52þús. Ssk, Leður, Topplúga, 
Fjórhjóladrif. Gullfallegur bíll. Ásett Verð 
5.490.000.-

Isuzu D-Max AT Diesel, 02/2007 EKinn 
108þús. Ssk, Dráttarbeisli, Pallhús, 
35” breyttur. Ásett Verð 3.250.000.- 
Möguleiki á allt að 90% láni

Subaru Forester, 12/2006 Ekinn 72þús. 
Ssk, Álfelgur. Ásett Verð 2.390.000.- 
Möguleiki á allt að 90% láni

Peugeot 307 XT, 11/2005 Ekinn 98þús, 
Ssk, Ný tímareim, sumar og vetrardekk. 
Ásett Verð 1.190.000.-

Suzuki Grand Vitara Limited Diesel, 
06/2009 Ekinn 55þús. Bsk 5gíra, Leður, 
Sóllúga ofl. Ásett Verð 3.690.000.- 
Skipti möguleg á ódýrari

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
Mikið úrval bíla með 

möguleika á allt að 90% láni.
www.bilahollin.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

SSANGYONG Musso Wagon. Árgerð 
1998, ekinn 202 Þ.KM, sjálfskiptur. 
Verð 490.000. Rnr.204963 VISA EURO 
RAÐGREIÐSLUR.

Bílakaup
Korputorgi, 112 Reykjavík

Sími: 577 1111
http://www.bilakaup.com

BMW 120 DÍSEL Árgerð 2005, 
ekinn 116þ.km, ssk, lúga. Hrikalega 
flott eintak sem er á staðnum! Verð 
2.490.000kr. Raðnúmer 152753. Sjá 
nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

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

Netbílar, Hlíðasmára 2 Er nú þegar 
orðin ein vinsælasta bílasalan í 
bænum. Beinið viðskiptunum til okkar 
það mun reynast yður happa drjúgt. 
Símakall til bílasala yðar útvegar yður 
fullar Upplýsingar. Sími 588-5300.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

VIKING 1906 epic 9ft, FORTJALD, Hægt 
er að færa gashellur út, VERÐ 990 ÞÚS, 
TILBOÐSVERÐ 790 ÞÚS. er inni í sal hjá 
okkur Rnr.153776.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

VW Touareg 2 V6 3.6, árg. 2/2008, 
ek. 52þ.km, 281hö, leður, lúga omfl, 
nýleg heilsársdekk, Eyðslugrannur, 
Topp eintak, Ásett verð 5990þús.kr, Rnr 
116258, er á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota carina árg.’98 ek. 220þús., ssk. í 
fínu lagi. Verð280þús. s. 893 5517.

Chevrolet Spark LS, árg. 2011, bsk., 
heilsársdekk, álfelgur, eyður 5.1L 100/
km, ek. 35 þús. Verð 1,8 millj. S: 820 
2884.

Sparbíll/Metanbíll
BMW X5, ek. 200þús árg. ‘02 Beinssk. 
ný dekk. 1600kr/100km. Verð 
2.600.000 Uppl. s. 693 2991.

Reno laguna árg.’00, 5gíra, 1,6vél, ek. 
159km. 616 2597.

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. Islandus.is - 
S.5522000.

VW Polo 98. ssk, motor 1,3. Ný 
vetrardekk. Skoðaður. S. 616-2597

Til sölu Subaru legacy station árg.’95 sk. 
‘12, ssk. krókur, cd, álfelgur, fallegur og 
góður V. 250þús. s. 896 8568.

 0-250 þús.

TILBOÐ 250 ÞÚS!!!
RENAULT LAGUNA 1,6 16v árg.’98 
ek.165 þús.,5 gíra beinsk.5 dyra með 
stóru rúmgóðu skotti, eyðir litlu um 7 
ltr., skoðaður 13 verð 380 þús. TILBOÐ 
250 ÞÚS. stgr! s. 841 8955.

Ódýr station
Daewoo Nubira station, árg.’98 
ekinn aðeins 154þús., ný skoðaður, 
beinskiptur, mikið pláss og eyðir litlu, 
ásett verð 420þús. Tilboðsverð 220þús. 
s: 659-9696.

 500-999 þús.

Mazda 3 1,6l sj. árg. ‘04 Nýsk. Verð 
650þús. sími 693 2991.

 1-2 milljónir

Skoda Superb árg. 2004 17”álf. 
topplúga ek. 126þ. km Verð 1,3millj. 
Uppl. 821 2692.

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1815 eða sendu sms.

Óska eftir bíl fyrir allt 
að 150 þús. í peningum 

strax!!!!
Fólksbíl smábíll eða jeppi allt kemur 
til greina! Má vera bilaður tjónaður 
óskoðaður eða bara orðin sjúskaður! 
eða bara í lagi! og þer vantar að losna 
við hann strax! fyrir allt að 150 þús. 
staðgreitt! s. 691 9374.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659-9696.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is 
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

 Húsbílar

Sólstóla álbox fyrir húsbíla. WWW. 
Álbox.is KE Málmsmíði Axarhöfða 18. 
Sími 696 3522 og 587 0626.

 Kerrur

Vorútsala á kerrum
Samanbrjótanlegu kerrurnar eru nú á 
vorútsölu. Aðeins 167.000 kr. VISA/
EURO raðgreiðslur Orkuver ehf. s. 
5343435 www.orkuver.is

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar.  S. 893 3573.

 Hjólhýsi

Til sölu lítið og gott hjólhýsi. Uppl. i s. 
895 0015.

 Bátar

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU 
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

 Varahlutir

Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is

Til sölu
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 Varahlutir

Varahlutir í MMC Carisma ‘98, Kia Rio 
‘01, primera ‘98. Baleno Wagon ‘97. 
MMC Space Wagon ‘97, Kia Sephia ‘99, 
Yaris ‘00, Corolla ‘94 ,’98, Escord ‘98. 
Accent ‘95 & ‘97 & ‘98. Impreza ‘97 & 
‘99. Legacy ‘98. Almera ‘98. Carina ‘97, 
Vento ‘97, Lanos ‘99, Elantra Wagon ‘97 
og ‘99 Civic ‘99. Golf ‘95, Sunny ‘94. S. 
896 8568.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, 
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99, 
Terrano ‘98, Ford 250 ‘99, Megane 
01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa ‘98, 
Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E ‘97. 
Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár ‘00. 
Transporter ‘99 Kaupi bíla til niðurrifs. 
sími 661 5270.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03, og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

 Viðgerðir

Reiðhjóla og 
sláttuvélaþjónustan - 

enginn biðtími !
ENGINN BIÐTÍMI ÖLL REIÐHJÓL LÖGUÐ 
SAMDÆGURS, Tek við öllum gerðum 
af reiðhjólum, og sláttuvélum. Einnig 
aðrar smávéla viðgerðir. Vagnhöfða 6, 
S. 821 0040.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti 
S. 662 0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar og 
grisjun gróðurs ásamt því að fá tilboð í 
sumarverkin. Ánægðir viðskiptavinir frá 
1988! Garðar best ehf. Sími 698 9334 
gardarbest.is netfang: gardarbest@
gardarbest.is Facebook: Garðar best.

Garðaþjónusta 
Reykjavíkur 

 20% afsláttur fyrir eldri 
borgara.

Öll almenn garðvinna! Trjáklippingar 
Beðahreinsanir, Trjáfellingar, 
garðaúðanir, þökulagnir,sláttur, 
hellulagnir ofl. Fagleg vinnubrögð og 
sanngjarnt verð. Eiríkur, S. 774 5775. 
Þórhallur S. 772 0864.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, ársreikningar 
og skattframtöl. Fagleg og vönduð 
þjónusta. Bókhaldsstofan Stapar ehf. S: 
456-2500 bstapar@bstapar.is

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

Skattframtöl 2012
Framtalsþjónusta fyrir einstaklinga og 
rekstraraðila. Mikil reynsla - hagstætt 
verð. Uppl. í síma 517-3977 897-1877. 
www.fob.is.

 Málarar

Bjössi málari kemur 
húsinu í stand!

Geri tilboð í málningarvinnu utan 
húss sem innan. Einnig múr- og 
þakrennuviðgerðir. Hagstætt verð. S: 
896 4824 malarameistarar@simnet.is 
malarameistarar.is

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

MALBIKSVIÐGERÐIR
Gerum tilboð ykkur að kostnaðarlausu.
Skiptið við gæðavottað fyrirtæki. 
Sími: 565-2030  
www.colas.is colas@colas.is 
ISO 9001 vottun

Ryð og lekavarnir 
á þökum!

Við sérhæfum okkur í viðgerðum og 
málun á öllum stærðum og gerðum 
þaka. Byggingarfélagið Reisir Löggildir 
PACE Verktakar. Kristján S. 773 4441.

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla. 
S. 867 7753.

Hreinsa þakrennur, garð og glugga, tek 
að mér ýmis smærri verkefni. Uppl. í s. 
847 8704 eða manninn@hotmail.com

 Tölvur

 Spádómar

Er farin að taka fólk til mín aftur eftir 
löng veikindi. Les í lófa, spil og spái í 
bolla. Löng reynsla! Ingirós S. 557 5725.

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

 Rafvirkjun

Raflagnir, dyrasímar. 
S. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

Bílastæðamálun malbiksviðgerðir, 
vélsópun, hellulagnir, jarðvinna, 
háþrýstiþvottur veggjakrotsþrif og vörn 
S 551 4000 www.verktak.is

Kaupum nútímalist
pall.lara@simnet.is. s. 561-8886.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Fermingartilboð
15% afsláttur af öllum 
saltkristalslömpum. Ditto, Smiðjuvegi 
4 (græn gata). Opið mán-fös 12-18, lau 
12-15. Sími 517-8060. ditto.is

Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

 Eigum á lager stærðir, 200x200cm, 
217x217cm og 235x235cm. Lokin 
eru 4 tommu þykk og þola 1000 kg 
jafnaðarþunga af snjó. Sterkustu lokin 
á markaðinum í dag.  Sími 777 2000 
www.heitirpottar.is

Til sölu fjölnota gufuhreinsitæki, fyrir 
flísar, parket og öll gólf sjá nánar á 
helgaland.is s. 893 7771

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Ísskápar, þvottavélar, þurkarar, 
frystikystur, frystiskápar. S. 896 8568.

 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
Upplýsingar í síma 661 7000.

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

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 
húsabygginga. 

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

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár. 
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S. 
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

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

NUDD OG HEILSA
FÓTAAÐGERÐIR + SOGÆÐANUDD 
upp fyrir hné. Vönduð vinna, líkþorn 
fjarlægð, sveppagreining og hreinsun. 
Opið frá 12-18 alla virka daga nema 
sun. S. 823 8280. www.nuddogheilsa.is

 Þjónusta

Reykstopp með árangri 
s:694 5494

Viðar Aðalsteinsson dáleiðslufræðingur 
og sérfræðingur í EFT www.theta.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

HEIMILIÐ

 Heimilistæki

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Gistiheimili - 
Guesthouse

www.leiguherbergi.is 

1-2 manna herb.og stúdíó 
Funahöfða 17a -19 Rvk og 
Dalshraun 13 Hfj M/ baði. 

eldh., þurrkara og þvottavél. 
824 4535.

Room for rent 1-2 person and 
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk 

and Dalshraun 13 Hfj Whith 
Bath, kitch, washing room incl. 

Uppl/info í S. 824 4535. 
www.leiguherbergi.is

Til leigu 2. herb. björt og falleg íbúð á 
svæði 108 (langagerði) trygging. Uppl. 
í s. 896 0096.

Leigjendur, takið eftir!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

Óska eftir íbúð á leigu í Reykjavík, 
Hafnafirði eða kópavogi sem fyrst. 
Uppl. í síma 698-6282 eftir kl. 17.

 Sumarbústaðir

Skoða og verðmet um helgina á 
S-landi. Mikil eftirspurn. Jón Rafn hjá 
Valhöll , 695 5520

 Geymsluhúsnæði

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500.

 Gisting

ATVINNA

 Atvinna í boði

 THE English Pub - 
Reykjavík

Ert þú hress og skemmtilegur? 
Þá vantar okkur barþjóna og 

fólk í sal og vantar einnig 
dyraverði.

Uppl. á staðnum Austurstræti 
12, eftir kl. 18:00 mið og fim.

Óskum eftir að ráða smiði eða menn 
vana smíðum. Viðkomandi þarf að geta 
unnið sjálfstætt. Góð íslenskukunnátta 
skilyrði. Umsóknir berist í netfangið 
skuldin@simnet.is merkt Atvinna fyrir 
18. apríl .

Óska eftir starfsmanni í bakarí í 
Kópavogi frá 12 - 17. Uppl. í síma 897 
8676.

Óska eftir bifvélavirkja í tímabundið 
starf. Uppl. í s. 567 6699 eða á 
vidhald@vidhald.is

Garðaþjónusta Reykjavíkur óskar eftir 
öflugum vinnumönnum. þurfa að vera 
á bíl, reynsla er æskileg. Uppl. í s. 774 
5775.
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Bygma-keðjunni 21. mars síðastliðinn, þó að nafn 
fyrirtækisins muni haldast óbreytt. Sigurður 
segir að sameiningin við Bygma sé gríðarlega 
stórt og gott skref fyrir Húsasmiðjuna. „Hún er 
ákveðin viðurkenning á því starfi sem búið er 
að vinna hérna undanfarin tvö ár. Þessir aðilar 
þekkja þennan rekstur gríðarlega vel og það var 
mjög ánægjulegt að þeim fannst við vera búnir 
að ná meiri árangri en þeir bjuggust við í við-
snúningi fyrirtækisins. Það sem þetta mun skila 
okkur er fyrst og fremst fjárhagslegur styrkur. 
Þetta sterka félag verður mikill bakhjarl fyrir 
reksturinn á Húsasmiðjunni. Auk þess er mik-
ill samhljómur í framtíðarsýn fyrirtækjanna og 
þeir sáu að hjá okkur er framúrskarandi starfs-
fólk sem er búið að vinna frábært starf. Bygma 
er fjölskyldufyrirtæki með skýr grunngildi. Það 
eru öðruvísi sjónarmið sem ríkja hjá þeim þar 
sem horft er til lengri tíma, en ekki með skamm-
tímasjónarmið fjárfestis.“

Hagkvæmari innkaup
Með sameiningunni mun Húsasmiðjan líka fá 
aðgang að innkaupaneti Bygma sem mun þýða 
mun hagkvæmari innkaup fyrir fyrirtækið. Sig-
urður telur að það muni skila sér á margan hátt 
til íslenskra neytenda. „Það verður töluverð hag-
ræðing bæði í innkaupunum sjálfum auk þess 
sem við munum geta stytt aðfangakeðjuna tölu-
vert mikið. Við höfum þurft að vera að kaupa 

inn í miklu magni og flytja það langar leiðir 
sem hefur gert það að verkum að áreiðanleik-
inn á milli sendinga hefur oft ekki verið nægi-
lega mikill. Þetta mun breytast og við munum 
geta stytt tímann á milli sendinga, verið með 
stöðugra vöruframboð og samkeppnishæfari á 
markaðnum. Þetta hefur verið ákveðið vanda-
mál á íslenska markaðinum. Þótt þau fyrirtæki 
sem eru á þessum markaði séu stór á íslenskan 
mælikvarða þá eru þau það ekki á alþjóðlegan 
mælikvarða. 

Við munum líka hafa aðgang að nýjum vörum og 
nýjum birgjum sem við höfum ekki haft aðgang 
að áður. Það mun skila sér á íslenska markaðin-
um þar sem við munum bjóða upp á nýjungar.“

Fengu ekki krónu frá FSÍ
Áður en Bygma keypti fyrirtækið var Húsasmiðj-
an í eigu Vestia, eignarhaldsfélags Landsbank-
ans, og síðar Framtakssjóðs Íslands (FSÍ) eftir að 
hann keypti Vestia. Eignarhaldið var mikið gagn-
rýnt af samkeppnisaðilum Húsasmiðjunnar. Þeir 
töldu óeðlilegt að banki eða lífeyrissjóðir væru 

að halda fyrirtækinu gangandi í samkeppni við 
önnur þegar rekstur þess væri ekki að bera sig. 
Að sögn Sigurðar virtust eigendurnir í ákveðn-
um vandræðum með að svara þessum ásökun-
um. „Það er gríðarlega mikil samkeppni á þeim 
markaði sem við störfum á. FSÍ virtist í vand-
ræðum með að svara fyrir það að það myndi taka 
tíma að endurskipuleggja og selja Húsasmiðj-
una. Það er rétt að taka fram í þessu sambandi 
að það kom ekki ein króna frá Framtakssjóðnum 
inn í Húsasmiðjuna. Þrátt fyrir taprekstur þurft-
um við að reka fyrirtækið fyrir okkar sjálfsafla-
fé. Við vorum með eðlilega rekstrarfjármögnun 
hjá Landsbankanum en fyrir utan það þurftum 
við að hagræða. Og það gerðum við. Það héldu 
margir að FSÍ væru að leggja okkur til peninga. 
Það er algjör misskilningur. Við fengum aldrei 
eina krónu.“

Um 66% minnkun 
Verktakageirinn, sem er helsti viðskiptavinur 
byggingavöruverslana á borð við Húsasmiðjuna, 
hrundi með íslensku bönkunum haustið 2008. Þar 
hefur átt sér stað meiri samdráttur en í nokkr-
um öðrum geira. Sigurður telur að botninum hafi 
verið náð og að fram undan sé hægur vöxtur. 
„Þetta er búin að vera mikil rússíbanareið. Ef 
við tökum heildarveltuna í bygginga- og mann-
virkjagerð þá náði hún hámarki í 350 milljörð-
um króna árið 2007 og fór niður í 320 milljarða 
króna árið 2008. Síðan hrundi hún niður í 120 
milljarða króna árið 2010. Það er svipuð velta og 
var árlega á árunum 1998 til 2003 þegar þensl-
an byrjaði og Húsasmiðjan var seld. 

Frá 2007 hefur orðið 66% minnkun á mark-
aðinum og við teljum að hann sé í algjörri lægð 
núna. Ef við skoðum fjárfestingu sem hlutfall af 
þjóðarframleiðslu þá fór hún upp í 35% árið 2007 
og langtímameðaltalið, sem nær aftur til 1945, 
var um 25%. 50 ára lágmarkið var áður 15%. 
Árið 2010 var sett nýtt lágmark þegar fjárfest-
ingin var 12% af þjóðarframleiðslu. Gögn benda 
til þess að við munum ná aftur 15% hlutfalli árið 
2013. Það lítur því út fyrir að hagkerfið sé búið 
að ná botninum og við séum hægt og rólega að 
fikra okkur upp aftur.“

areið

skuldir í árslok 2003 hafi verið rétt um 550 milljónir króna. Í árslok 2004 
ið með rekstur eða starfsfólk Húsasmiðjunnar að gera,“ segir Sigurður Arnar 

Þýska byggingavörukeðjan Bauhaus hefur verið á leiðinni inn á íslenskan markað um árabil. Efnahagshrunið 
frestaði þeim áformum tímabundið en nú er ljóst að starfsemin mun hefjast á allra næstu vikum. Sigurður 
segir að Bauhaus muni eðlilega hafa áhrif á markaðshlutdeild Húsasmiðjunnar, sérstaklega á höfuðborgar-
svæðinu. „Þetta er búið að vera yfirvofandi í langan tíma. Bauhaus er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og 
við reiknum með að innkoma fyrirtækisins muni hafa áhrif á okkur á því svæði. Húsasmiðjan er hins vegar 
með rekstur um allt land. Við erum með sextán verslanir um allt land og gegnum því mikilvægu hlut-
verki í atvinnulífinu á landsbyggðinni. Í því er einnig fólgin ákveðin áhættudreifing fyrir okkur enda er um 
helmingur af veltu okkar þar. Auk þess er Bygma vant því að vera í samkeppni við Bauhaus, sem hefur verið 
á danska markaðinum frá árinu 1988. Þeir eru í dag með fimmtán verslanir á honum á meðan Bygma er 
með rúmlega 50. Við teljum okkur því vera vel í stakk búna til að halda áfram að keppa af fullum krafti.“ 

GETA KEPPT AF FULLUM KRAFTI VIÐ BAUHAUS

Hér sjást 
það tækifæri.

Ef við tökum heildar-
veltuna í bygginga- 

og mannvirkjagerð 
þá náði hún hámarki í 350 
milljörðum króna árið 2007 
og  fór niður í 320 milljarða 
króna árið 2008. Síðan hrundi 
hún niður í 120 milljarða 
króna árið 2010.

Seðlabanki Íslands vill ekki gefa 
upp hvert bókfært virði seljenda-
láns sem veitt var við sölu FIH-
bankans haustið 2010 er. Lánið 
er ein helsta eign bankans og er 
geymt í dótturfélagi hans, Eigna-
safni Seðlabanka Íslands (ESÍ). 
Í svari Seðlabankans við fyrir-
spurn Markaðarins segir að „ekki 
eru veittar upplýsingar um virði 
einstakra bréfa“. Seðlabankinn 
eignaðist veð í FIH þegar hann 
lánaði Kaupþingi 500 milljónir 
evra skömmu áður en bankinn 
féll í október 2008. 

Höfuðstóll seljendalánsins, sem 
upphaflega var sagt um 70 millj-
arða króna virði, átti að leiðréttast 
með tilliti til afskrifta FIH fram 
til ársloka 2014. Frá miðju ári 
2010 hefur FIH afskrifað um 50 
milljarða króna. Óbein eign FIH í 
danska skartgripaframleiðandan-
um Pandora gat á móti aukið virði 
lánsins. Hlutabréf í því félagi hafa 
hins vegar hríðfallið í verði og eru 
langt frá því að skila Seðlabank-
anum auknum heimtum. Þann 20. 
mars síðastliðinn svaraði Seðla-
bankinn skriflega spurningum 
Helga Hjörvar, formanns efna-
hags- og viðskiptanefndar, vegna 
lánsins. Þar segir að „miðað við 
núverandi stöðu eru líkur á að 
hluti þess muni tapast“. 

Í lok árs 2011 voru eignir ESÍ 
metnar á 340,3 milljarða króna, 
sem var 21% af heildarefnahag 
Seðlabankans. Eignirnar lækk-
uðu um 56 milljarða króna í fyrra.  
Í ársskýrslu Seðlabankans segir 
að þá rýrnun megi „rekja til inn-
heimtu eigna og niðurgreiðslu 
skulda gagnvart Seðlabankan-
um“. Virðisrýrnun krafna var 
23,9 milljarðar króna í fyrra en 
Seðlabankinn vill ekki gefa upp 
hvaða kröfur það eru sem tapað 
hafa virði sínu. - þsj

Seðlabanki Íslands:

Neitar að upplýsa 
um virði 
FIH-seljendaláns

Facebook tilkynnti á mánudag að 
það hefði keypt fyrirtækið að baki 
ljósmyndadeiliforritinu Insta-
gram. Greiðir Facebook 1 millj-
arð Bandaríkjadala fyrir fyrir-
tækið, eða jafngildi rúmra 127 
milljarða króna.

Þessi hái verðmiði á fyrirtæk-
inu hefur vakið nokkra athygli en 
fyrirtækið er einungis tveggja ára 
gamalt með fjórtán starfsmenn. 
Þá býður fyrirtækið þjónustu sína 
ókeypis og hefur að því er virð-
ist ekki hannað viðskiptalíkan. 
Þjónusta þess hefur aftur á móti 
notið gríðarlegra vinsælda meðal 
notenda iPhone-snjallsíma. Alls 
30 milljónir nota forritið í símum 
sínum og er þess vænst að fjöldi 
notenda aukist mikið á næstunni 
þar sem forritið varð fyrir mjög 
skömmu aðgengilegt notendum 
Android-snjallsíma.

Instagram gerir notendum 
kleift að deila ljósmyndum sem 
teknar eru á snjallsíma í gegnum 
samfélagsmiðla. Þá geta notend-
ur auðveldlega breytt myndunum 
þannig að þær líti út fyrir að vera 

teknar til dæmis fyrir nokkrum 
áratugum eða þá með Polaroid-
myndavél. Forritið var valið hið 
besta fyrir iPhone á árinu 2011.

Í tilkynningu frá Facebook 
vegna kaupanna kom fram að 
fyrir tækið hygðist ekki koma í 
veg fyrir að notendur Instagram 
notuðu það í tengslum við aðra 
samfélagsmiðla en Facebook. Þá 
yrði það áfram rekið sem sérstök 
eining. - mþl

Instagram er tveggja ára gamalt fyrirtæki með fjórtán starfsmenn:

Facebook kaupir 
forrit á milljarð dala

INSTAGRAM Instagram gerir notendum 
snjallsíma kleift að deilda ljósmyndum í 
gegnum samfélagsmiðla. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ESÍ Már Guðmundsson seðlabankastjóri er 
stjórnarformaður Eignasafns Seðlabanka 
Íslands.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Arion banki hefur lokið samning-
um um fjármögnun þýska félags-
ins TSP – The Seafood Processor 
Gmbh og dótturfélags þess. Um er 
að ræða nýtt framleiðslu- og sölu-
fyrirtæki á sviði sjávarafurða og 
verður fjármagnið meðal ann-
ars notað í uppbyggingu nýrrar 
og fullkominnar verksmiðju sem 
framleiða mun vörur á neytenda-

markað, að því er fram kemur í 
tilkynningu frá Arion banka.

Þá kemur fram í tilkynning-
unni að félagið verði aðallega með 
starfsemi í Þýskalandi og meðal 
viðskiptavina þess verði stærstu 
smásölukeðjur Þýskalands. Fé-
lagið er að hluta í eigu Íslendinga 
og er forstjóri nýja fyrirtækisins 
Finnbogi A. Baldvinsson.

Munu framleiða sjávarafurðir á neytendamarkað:

Arion banki fjármagnar 
nýtt þýskt fyrirtæki
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NÝSKÖPUN
Þórður Snær Júlíusson
thordur@frettabladid.is

A
rion banki mun kynna 
Startup Reykjavík, 
nýtt frumkvöðla setur 
sitt, á Sprotaþingi Ís-
lands næstkomandi 

föstudag. Setrið, sem er hluti af 
Global Acceleration Network, er 
sett á fót í samvinnu við Innovit 
og Klak. Fyrirmynd þess er er-
lend og samkvæmt upplýsingum 
frá bankanum hefur svona lagað 
ekki verið gert á Íslandi áður. 

Startup Reykjavík á að standa 
yfir í þrjá mánuði yfir sumar-
tímann (frá byrjun júní og út 
ágústmánuð). Umsóknarfrest-
ur til að taka þátt er til 7. maí 
næstkomandi. Úr hópi umsækj-
enda verða valin tíu viðskipta-
teymi sem munu fá tvær millj-
ónir króna í hlutafé frá Arion 
banka gegn allt að 6% hlutdeild 
í fyrirtækinu. Yfir 20 leiðbein-
endur úr ólíkum áttum úr ís-
lensku viðskipta- og athafna-
lífi munu veita þjálfun á meðan 
Startup Reykjavík stendur yfir. 
Arion banki mun auk þess sjá 
þeim sem munu taka þátt í verk-
efninu fyrir húsnæði á meðan 
það stendur yfir. Á lokadegi þess 
munu teymin síðan fá tækifæri 
til að kynna sig fyrir fjárfestum. 
Arion hefur skuldbundið sig til 
að bjóða upp á verkefnið oftar 
en einu sinni. 

Einar Gunnar Guðmundsson, 
sérfræðingur frumkvöðla- og ný-
sköpunarmála hjá Arion banka 
og umsjónarmaður verkefnis-
ins, segir hugmyndina vera þá að 
tengja betur einkafjármagn við 
frumkvöðla. „Þetta eykur stuðn-
ings einkafjármagns við frum-
kvöðlaumhverfið og þar með 
verður vistkerfi frumkvöðla mun 
sterkara fyrir vikið. Verkefnið er 
framlag okkar til að gera hluti 
sem raunverulega skipta máli.“

Spurður um hvaða hag Arion 
banki hafi af verkefninu nefnir 
Einar Gunnar þrenns konar 
ávinning. 

 „Í fyrsta lagi samræmist þetta 
stefnu bankans um að vera fyrsti 
valkostur hjá bæði frumkvöðlum 
og fjárfestum. Í öðru lagi ætlar 

Ætlar að fjárfesta í 
frumkvöðlastarfsemi 
Stóru bankarnir þrír bjóða allir upp á vettvang til að styðja við frumkvöðlastarf-
semi. Landsbankinn og Íslandsbanki hafa boðið upp á aðstöðu, styrki og ráðgjöf. 
Arion ætlar nú að bjóða upp á að gerast meðfjárfestir í verkefnum.

AÐSTAÐA Bankarnir hafa meðal annars boðið frumkvöðlum upp á aðstöðu til að 
vinna að hugmyndum sínum. Með Startup Reykjavík mun Arion fyrstur íslensku 
bankanna bjóða upp á vettvang þar sem bankinn leggur fram fjármagn gegn hlutdeild í 
frumkvöðlafyrirtækjum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Landsbankinn hefur það yfirlýsta markmið að vera 
leiðandi aðili í að blása nýju lífi í íslenskt atvinnulíf og 
hefur meðal annars lagt áherslu á nýsköpun í þeim 
efnum.

Um mitt ár 2011 setti bankinn á fót Nýsköpunar-
þjónustu. Samkvæmt heimasíðu hennar er boðið upp á 
ráðgjöf sem tengist starfsumhverfi fyrirtækjanna, leitast 
er við að leiða saman aðila sem gagnast hver öðrum, 
efla tengsl bankans við markaðinn og þróa þjónustu 
hans með þarfir frumkvöðla í huga. Áður hafði bankinn 
efnt til opinna funda á níu stöðum um land allt til að 
leita að tækifærum til að fjármagna hugmyndir, með 
höfuðáherslu á nýsköpun.

Bankinn gerist þó hvorki áhættufjárfestir né otar 
lánum að ungum fyrirtækjum. Í svari Landsbankans 
við fyrirspurn Markaðarins kemur fram að sú afstaða 
byggi á þeirri sýn hans að lánsfé sé ekki það þolinmóða 
fjármagn sem fyrirtæki á fyrstu stigum þarfnast. „Þó 
býður Landsbankinn viðskiptavinum, sem eru með 
góða viðskiptahugmynd og vilja vinna að nýsköpun, 
upp á nýsköpunarlán, sem er skammtímafjármögnun, 
allt að 750 þúsund krónur, og er á hagstæðari vaxta-
kjörum en hefðbundin yfirdráttarlán.“ Umrædd lán eru 
meðal annars ætluð til kaupa á tækjum og hugbúnaði, 
þátttöku á námskeiðum, kaupum á sérfræðiþjónustu 
og þátttöku á vörusýningum. Landsbankinn hefur þegar 

lánað út rúmlega sex milljónir króna undir þessum hatti 
síðan nýsköpunarlánin voru fyrst auglýst og tæplega 60 
aðilar hafa nýtt sér ráðgjafaviðtöl hjá nýsköpunarsér-
fræðingi bankans eða fyrirtækjasérfræðingum hans. 

Landsbankinn er einnig meginbakhjarl og samstarfs-
aðili Atvinnu- og nýsköpunarhelga Innovit. Alls hafa 
fjórar slíkar verið haldnar það sem af er vetri, yfir 200 
þátttakendur hafa tekið þátt í þeim og sem stendur er 
unnið að framgangi meira en 50 viðskiptahugmynda. 
Næsta nýsköpunarhelgi verður haldin á Akranesi 27. apríl 
næstkomandi. Bankinn er líka styrktaraðili Gulleggsins, 
frumkvöðlakeppni Innovits. 

Þá rekur bankinn Samfélagssjóð sem veitir nýsköpun-
arstyrki upp á samtals 15 milljónir króna til að gefa frum-
kvöðlum tækifæri til að þróa nýja viðskiptahugmynd, 
eldri viðskiptahugmynd á nýju markaðssvæði eða nýja 
vöru og þjónustu. Hann hefur einnig skrifað undir sam-
starfssamning við Svanna – lánatryggingasjóð kvenna, 
sem er í eigu tveggja ráðuneyta og Reykjavíkurborgar, 
um að veita konum í atvinnurekstri lán sem sjóðurinn 
og bankinn ábyrgjast sameiginlega til helminga. Lands-
bankinn stofnaði einnig Þróunarsjóð ásamt iðnaðarráðu-
neytinu til að lengja ferðamannatímabilið á Íslandi. 
Sjóðurinn, sem styrkir þróun verkefna sem hægt er að 
sinna utan háannatíma í ferðaþjónustu, á um 70 millj-
ónir króna sem úthlutað verður í tveimur úthlutunum. 

LANDSBANKINN ÆTLAR AÐ VERA LEIÐANDI

Samkvæmt upplýsingum frá Íslandsbanka hefur hann lagt áherslu á að 
styrkja frumkvöðlaverkefni sem leggja áherslu á endurnýjanlega orku og 
sjálfbæran sjávarútveg, enda hefur bankinn byggt upp sérþekkingu á sviði 
jarðvarma og sjávarútvegs. Markmið styrkjanna er að hvetja til nýsköpunar 
og þróunar á þessum tveimur sviðum.

Á þessum grunni veitti Íslandsbanki sprotafyrirtækinu GÍRÓ þriggja 
milljóna króna styrk til að þróa aðferð og smíða mælitæki sem getur allt 
í senn mælt hita, þrýsting, stefnu og halla borhola við allt að 400°C. Slíkt 
tæki er ekki til á markaðnum sem stendur. Þá styrki bankinn menntastofn-
anir innan íslenska sjávarklasans um fimm milljónir króna. Í svari bankans 
við fyrirspurn Markaðarins segir að styrkurinn hafi verið ætlaður til „að efla 
samstarf um námsframboð og marka stefnu og framkvæmdaáætlun um 
hvernig laða megi ungt fólk að menntun á þessu sviði“.

Íslandsbanki opnaði einnig viðskiptasetrið Kvosina í samstarfi við 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands í húsnæði bankans við Lækjargötu árið 2009. 
Þar fá einstaklingar og hópar aðstöðu til að vinna að viðskiptahugmyndum 
og stofna fyrirtæki undir faglegri umsjón sérfræðinga Impru á Nýsköp-
unarmiðstöð. Alls hafa um 80 fyrirtæki nýtt sér þessa aðstöðu frá stofnun 
Kvosarinnar. 

Þá hafa Íslandsbanki, Félag kvenna í atvinnurekstri og Opni háskólinn 
við Háskólann í Reykjavík staðið fyrir námskeiði fyrir frumkvöðla og 
frumkvöðlasamkeppni fyrir konur. Bankinn greiddi þar helming nám-
skeiðsgjaldsins. Á námskeiðinu fengu þátttakendur m.a. kennslu í stofnun 
fyrirtækja, stefnumótun, markaðsgreiningu, fjármálum og samningatækni. 
Þetta skilaði 30 viðskiptaáætlunum og tóku þær fimm sem metnar voru 
bestar þátt í keppni um bestu áætlunina. Höfundur bestu áætlunarinnar, 
Volki, hlaut svo tveggja milljóna króna styrk frá Íslandsbanka. 

LEGGUR ÁHERSLU Á ORKU OG SJÁVARÚTVEG

Arion sér að vera virkt tannhjól 
í því að auka verðmætasköpun á 
Íslandi. Í þriðja lagi vonumst við 
síðar til að þetta skili okkur, til 
lengri tíma, fleiri og betri við-
skiptavinum. Þetta er langhlaup, 
ekki spretthlaup.“

Global Accelerator Network er 
net rekið af Techstars í Banda-
ríkjunum sem nær víða um heim. 
Einar Gunnar segir aðgengi ís-

lenskra frumkvöðla að netinu 
opna ýmsa möguleika fyrir ís-
lenska frumkvöðla. „Það opnar 
möguleikann á því að vera ann-
ars vegar að hitta sambærileg 
fyrirtæki sem eru að vinna að 
svipuðum hlutum og frumkvöðl-
arnir sjálfir, meðal annars með 
samstarf í huga, og hins vegar 
upp á að hitta og kynna sig fyrir 
erlendum fjárfestum.“



Stórtónleikar
í hörpunni 12. maí

með Ragga bjarna og vinum
miðasala í miðasölu Hörpu, á harpa.is, midi.is og í síma 528 5050.

Söngvarar: Raggi Bjarna, Eivør Pálsdóttir, Björn Jörundur, Diddú, Guðrún Gunnarsdóttir, 
Óskar Pétursson, Bjarni Arason og Álftagerðisbræður.

kynnir: Þorgeir Ástvaldsson
Hljómsveitarstjóri Jón Ólafsson.

Mó ðurfél ag i ð  k ynn i r  í  samsta rf i  v i ð :



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

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

Þorgils Jónsson

BANKAHÓLFIÐ

Þorsteinn Már Baldvinsson, 
forstjóri Samherja

ERLENT MYNDBAND
Ótrúlegur vöxtur 
Instagram

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og 
frábær tónlist alla virka 
morgna kl. 6.50 – 9.00 

Þráinn á tökkunum og  
Gissur með fréttirnar

Oft er sagt að peningar séu hreyfiafl 
heimsins. Með nægu fjármagni á flest 
að vera mögulegt ef rétt er á haldið.

Áherslan er auðvitað á niðurlagið: 
Ef rétt er á haldið.

Eitt allra besta dæmið um vanmátt 
auðmagnsins út af fyrir sig er að finna 
í nýlegri samantekt á síðunni Transfer-
league þar sem borin eru saman 
útgjöld liðanna í ensku úrvalsdeildinni 
í leikmannakaupum frá árinu 2006.

Þar kemur í ljós að fyrrverandi 
meistaraefni Manchester City trjóna 
þar langefst með hin þykku veski 
eigenda sinna, bæði hvað varðar 
heildarupphæð sem hefur farið í 
leikmannakaup, 532 milljónir punda, 
og upphæð að frádreginni sölu á leik-
mönnum, sem í þeirra tilfelli nemur  
um 428 milljónum punda.

Chelsea fylgir þar á eftir, nokkuð 
langt á eftir, með 156 milljónir nettó, 
en því næst kemur stórveldið forn-
fræga Liverpool sem hefur keypt leik-
menn fyrir 83 milljónum punda meira 
en það hefur selt.

Þar á eftir koma liðin Tottenham, 
Aston Villa, Sunderland og Stoke.  
Manchester United er svo í áttunda 
sæti, með um 51 milljón punda í 
mínus, en er þó í fimmta sæti þegar 
kemur að heildarútlátum til leik-
mannakaupa. 

Þetta kallar á pælingar um rekstur 
og afraksturinn sem hlýst af því að 
dæla út svo fádæma háum fjár-
hæðum.

Látum vera að félög sem hafa 
ótakmarkaða fjármuni ausi út fé til að 
kaupa leikmenn til að bæta hópinn 
ef ásættanlegur árangur næst af 
þeim sökum. Chelsea getur ef til vill 
verið sátt við einn meistaratitil, þrjá 
bikartitla og einn deildarbikartitil.

Manchester City getur sömuleiðis 
mögulega prísað sig sælt með sinn 
eina bikartitil ef málsvörnin er sú, að 
uppbygging frá grunni taki óumflýjan-
lega nokkurn tíma, en varla er eini 
titill Liverpool frá hausti 2006, deildar-
bikarinn síðasta vor, ásættanlegur 
árangur fyrir ofangreinda upphæð.

Á hinum enda jöfnunnar er 
Lundúnaveldið Arsenal sem er í 31 
milljónar punda gróða í leikmanna-
kaupum á þessu árabili. Engir bikarar 
hafa þó farið í gljáfægða skápana á 
Emirates, flestum stuðningsmönnum 
og mörgum leikmönnum til mikils 
hugarangurs.

Hið fornkveðna spakmæli að kapp 
sé best með forsjá sannast hins vegar 
best á ríkjandi (og að öllum líkindum 
verðandi) meisturum Manchester 
United. Fimm úrvalsdeildartitlar á 
síðustu sex árum, auk Evróputitils 
og annars smálegs, ætti að vera 
viðunandi niðurstaða samkvæmt 
flestöllum bókum. 

Niðurstaðan virðist hins vegar vera 
sú að ábyrgð og áræðni undir styrkri 
stjórn er góð og árangursrík blanda í 
fótbolta eins og öllum rekstri. 

Á vissan hátt er gaman til þess að 
vita (fyrir ákveðinn hóp stuðnings-
manna altjent) að á þessum síðustu 
og verstu tímum í knattspyrnusögunni 
eru það ekki peningar sem öllu ráða. 

Þeir hjálpa vissulega ef rétt er með 
farið, en sigur á vellinum fæst ekki 
keyptur, til lengri tíma litið.

Boltinn og „bissness“
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Reykjavíkurblóm óskar eftir 
heiðarlegum og brosmildum 
starfskrafti í helgarvinnu. Ef þú kannt 
að búa til fallegan blómvönd og vantar 
aukavinnu, þá endilega sendu okkur 
email á blom@blomogbrudkaup.is

Sushi smiðjan Geirsgötu 3
Óskar eftir að ráða starfsfólk í eldhús. 
Fullt starf/Hlutastarf. Íslenskukunnátta 
æskileg. Uppl. á staðnum miðvikudag 
og fimmtudag milli kl. 14-17.

Nauthóll óskar eftir að 
ráða í eftirfarandi stöður 

fyrir sumarið:
Matreiðslumenn í fullt starf 

Nema í matreiðslu 
Þjóna í fullt starf 

Nema í framreiðslu
Þjóna í hlutastarf 

Umsækjandi þarf að hafa 
ríka þjónustulund, vera 

röskur, stundvís, heiðarlegur, 
metnaðarfullur og jákvæður.
Umsókn og ferilskrá sendist 
á gudridur@nautholl.is fyrir 

17.apríl nk. 
Öllum umsóknum verður 

svarað og farið með þær sem 
trúnaðarmál

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Ert þú djörf kona?
Leyfðu körlum að heyra óra þína. 100% 
leynd, frítt að taka upp. Rauða Torgið, 
s. 555-4321.

 
 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu 
framkvæmdar  
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtalin 
framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum sam-
kvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. nr. 106/2000 
m.s.br.  
Allt að 7.000 tonna framleiðsla á eldisfiski í sjókvíum í Allt að 7.000 tonna framleiðsla á eldisfiski í sjókvíum í Allt að 7.000 tonna framleiðsla á eldisfiski í sjókvíum í 
Ísafjarðardjúpi, Ísafjarðarbæ, Strandabyggð og Súða-Ísafjarðardjúpi, Ísafjarðarbæ, Strandabyggð og Súða-Ísafjarðardjúpi, Ísafjarðarbæ, Strandabyggð og Súða-
víkurhreppivíkurhreppivíkurhreppi   

Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Lauga-
vegi 166, 150 Reykjavík. Hana er einnig að finna á 
heimasíðu Skipulagsstofnunar: 
www.skipulagsstofnun.is.  

Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til úrskurðar-
nefndar umhverfis– og auðlindamála (sbr. 25. gr. laga nr. 
131/2011) og er kærufrestur til  14. maí  2012.  

       
 Skipulagsstofnun  

Verkalýðsfélagið Hlíf
Reykjavíkurvegi 64 - 220 Hafnarfjörður  - Sími 510 0800 Fax 510 0809 - Netfang hlif@hlif.is

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Verkalýðsfélagsins Hlífar verður haldinn 
fimmtudaginn 12. apríl 2012  kl: 18:00, 
í Skútunni, Hólshrauni 3. Hafnarfirði. 

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.

2. Kosning í kjörstjórn.

3. Önnur mál.

   Léttur kvöldverður.
 Stjórnin.

Auglýsing vegna úthlutunar 
byggðakvóta á fiskveiðiárinu 
2011/2012 sbr. reglugerð um 

úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa 
nr. 1182, 21. desember 2011

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til 
fiskiskipa fyrir eftirtalin byggðarlög:
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna 
í neðanskráðu byggðarlagi sbr. auglýsingu nr. 297/2012 í 
Stjórnartíðindum

Húnaþing vestra (Hvammstangi)
Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar-
reglna í neðanskráðum byggðarlögum sbr. auglýsingu nr. 
324/2012 í Stjórnartíðindum

Stykkishólmsbær
Súðavíkurhreppur
Langanesbyggð (Þórshöfn, Bakkafjörður)
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu á eyðublaði sem er að 
finna á heimasíðu stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru 
ofangreindar reglur einnig aðgengilegar.  Umsóknarfrestur 
er til og með 24. apríl 2012.

Fiskistofa, 10. apríl 2012.Sveinbjörn Sigurðsson hf. óskar 
eftir að ráða vanan verkstjóra á 
innréttinga verkstæði félagsins á 

Akranesi
Um er að ræða framtíðarstarf við smíði innrétt-
inga og innihurða. Krafa er um góða reynslu af 
sambærilegu starfi og vönduð vinnubrögð. Við-
komandi þarf einnig að geta unnið sjálfstætt og 

hafa góða færni í mannlegum samskiptum.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á netfangið  
svenni@verktaki.is fyrir 13. apríl n.k.

Bleikjukvísl 9
110 Reykjavík
Glæsilegt og vandað einbýli

Stærð: 335,1 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1985

Fasteignamat: 62.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 69.900.000
Á neðri hæð eru forstofa, stigahol, bílskúr með tveimur geymslum. Tvö íbúðarherbergi með
sérinngangi, lítilli eldhúsinnréttingu, snyrtingu og stór geymsla. Nýtist annað hvort sem sér aukaíbúð
eða opið á milli. Á efri hæð er komið í opið og bjart rými, mikil lofthæð, stór stofa, borðstofa, eldhús,
búr/geymsla með nýlegri innréttingu innaf eldhúsi, baðherbergi og hjónasvíta. Glerskáli/tengibygging er
svo við álmu þar sem eru tvö rúmgóð svefnherbergi með mikilli lofthæð og snyrtingu með sturtu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Stefán Jarl
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

stefan@remax.is

Opið
Hús

Miðvikudag 11 Apríl milli kl.18-18.3

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

5107900

8929966

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.

Strandvegur  11, Sjálandi Garðabæ.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17-18

Falleg og vel skipulögð 118,1 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð að meðtalinni 6,6 fm. sér 
geymslu og  sér stæðis í bílageymslu í kjallara. Íbúðin er 4ra herbergja skv. teikn., en 
stofa hefur verið stækkuð sem nemur einu herbergi. Auðvelt er að útbúa þriðja svefn-
herbergið í íbúðinni ef vill. Stórar flísalagðar svalir til suðurs.  Eldhús opið við stofu 
og með eyju og vönduðum eikarinnréttingum. Vel staðsett eign alveg niður við sjó. 
Íbúðin er laus til afhendingar  strax. Verð 37,9 millj.
Íbúðin verður til sýnis í dag. Íbúð merkt 0306. Verið velkomin.

OPIÐ HÚS

4ra herbergja útsýnisíbúð

Falleg og vel skipulögð 128,4 fm 4ra herbergja

íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi þar af bílskúr 24,9fm.

Þetta er góð eign á afar barnvænum stað.

Kristberg Snjólfsson sölufulltrúi Landmark  
s. 892-1931, tekur á móti ykkur.

Í DAG MILLI KL. 18 OG 18.30 
VERÐUR OPIÐ HÚS AÐ VÍÐIHVAMMI 21 EFRI HÆÐ

Fasteignir

AtvinnaTilkynningar

Tilkynningar

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Atvinna

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist 
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00
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Samtökin Ný dögun standa 
fyrir fræðslukvöldi um sorg 
og sorgarviðbrögð í safn-
aðarheimili Háteigskirkju 
fimmtudagskvöldið 12. apríl. 
Í tilkynningu frá Nýrri 
dögun segir: „Við þungan 
missi, eins og við ótímabært 
andlát fjölskyldumeðlima 
eða vina, er fólk oft lengi að 
ná sér á nýjan leik, stund-
um fleiri ár og þó hverfur 
sorgin aldrei. Í mörgum til-
vikum má jafna sorginni 
sem fylgir slíkum áföllum 
við örorku sem getur varað 
fleiri misseri eða ár.“

Í erindi sínu mun Halldór 
Reynisson fjalla um þau 
bjargráð sem reynst hafa 
fólki vel eftir skyndileg eða 
ótímabær áföll og missi. 
Fyrirlesturinn hefst klukkan 
20.30 og er öllum opinn og 
ókeypis. Opið hús er í safn-
aðarheimilinu frá klukkan 
19. 

Ný dögun eru frjáls 
félagasamtök sem stofnuð 
voru í desember árið 1987. 
Starfsemi samtakanna snýst 
um að styðja við þá sem eiga 
um sárt að binda vegna ást-
vinamissis. Samtökin eru 
með heimasíðuna sorg.is. 
Þar segir meðal annars: 

„Þegar hin langa ganga í 
gegnum langa nótt sálarinn-
ar tekur enda förum við að 
greina örlitla birtu. Það er 
ekki vegna þess að við séum 
búin að gleyma sorginni 

heldur hefur hún færst inn 
í nýja vídd þar sem dauðinn 
einn, nóttin ein, ræður ekki 
lengur. Það er þar, sem lífið 
og lífslöngunin getur fæðst 
að nýju.“

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

BIRGIR MÖLLER
fyrrum forsetaritari,

andaðist sunnudaginn 8. apríl að 
Droplaugarstöðum.

 
Gunilla Möller
Carl Friðrik Möller
Birgir Thor Möller   Birgitte Thessen
og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 
elskulegs eiginmanns míns, föður okkar, 

tengdaföður, afa og langafa,

GUÐLAUGS JÓHANNESSONAR
Sléttuvegi 19, Reykjavík
(áður Háaleitisbraut 56).

Sérstakar þakkir til starfsfólks 3S á 
Hjúkrunarheimilinu Eiri fyrir góða umönnun.

 
Sigrún Ellertsdóttir

Jóhannes Ellert Guðlaugsson  Rósa Ísdal
Birgir Guðlaugsson  Sonja S. Guðjónsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

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

ANNA MARTA HELGADÓTTIR 
frá Uppsölum, 

lést á Heilbrigðisstofnun Blönduóss 
þriðjudaginn 10. apríl. Útförin fer fram  
frá Þingeyrarkirkju laugardaginn  
14. apríl kl. 14.00.

Sigurður H. Ingþórsson Gunnhildur Lárusdóttir
Kristmundur Ó. J. Ingþórsson Herdís Sigurbjartsdóttir
Sigrún B. Ingþórsdóttir  Hjálmar Magnússon
Þorsteinn R. Ingþórsson Sigurbjörg M. Jónsdóttir
Magnús H. Ingþórsson  Margrét Rögnvaldsdóttir
Guðmundur E. Ingþórsson  Guðrún S. Kjartansdóttir
Birgir L. Ingþórsson  Sigríður Bjarnadóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

ÁSTA INGIBJÖRG  
ÞORSTEINSDÓTTIR

Mánatúni 4,

lést á föstudaginn langa. Útför hennar fer 
fram miðvikudaginn 18. apríl kl. 15.00 frá 
Fossvogskirkju. Þeim sem vildu minnast 
hennar er vinsamlegast bent á Karitas, hjúkrunarþjónustu. 
Minningarkortin er hægt að nálgast á heimasíðu Karitas,  
karitas.is eða í síma 551 5606.

 
Guðmundur Ingólfsson      Halla Hauksdóttir
Þorsteinn Ingólfsson       Una Bryngeirsdóttir
Haraldur Ingólfsson         Sofía Björg Pétursdóttir
Ástríður Helga Ingólfsdóttir  Kristján Valsson 
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð, góðar kveðjur, 
skeyti og blómasendingar vegna andláts

INGÓLFS AÐALSTEINSSONAR
veðurfræðings og fyrrverandi forstjóra 

Hitaveitu Suðurnesja.
 
 
Aðalsteinn Ingólfsson   Janet S. Ingólfsson
Ólafur Örn Ingólfsson   Ingibjörg Guðmundsdóttir
Birgir Ingólfsson           Auður Jónsdóttir
Ásrún Ingólfsdóttir      Magnús Snæbjörnsson
Leifur Ingólfsson        Lilja M. Möller
Atli Ingólfsson          Þuríður Jónsdóttir 
barnabörn, tengdabörn og barnabarnabörn.

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

 EIRÍKUR GUÐMUNDSSON
frá Raufarhöfn,

er látinn. Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju, 
föstudaginn 20. apríl kl. 13.00.

 
            Björg Sæland Eiríksdóttir

Margrét Eiríksdóttir
Hrönn Harðardóttir      Þór Friðriksson
Hildur Harðardóttir
Málfríður Anna Guðmundsdóttir
Aríel, Ingi Þór, Kolbrún Björg, Hrannar Már,
Hörður Örn, Hrannar Þór, Rósa Björg, Halldór Jón
og langafabörn.

Fræðslukvöld um áföll og missi

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

ÆVAR KARL ÓLAFSSON
fv. yfirtollvörður, 

Kirkjulundi 6, Garðabæ,

lést á líknardeild Landspítala þriðjudaginn 
3. apríl. Hann verður jarðsunginn frá 
Vídalínskirkju í Garðabæ, föstudaginn 
13. apríl kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Minningarsjóð líknardeildar Landspítala í Kópavogi,   
sími 543 1159.

 
Sigrún Jóhannsdóttir
Ólafur Þór Ævarsson  Marta Lárusdóttir
Inga Jóna Ævarsdóttir     Tryggvi Agnarsson
Jóhann Björn Ævarsson
og barnabörn.

ÁSA S. BJÖRNSDÓTTIR
þýðandi  

frá Sleðbrjótsseli, 
Reynimel 88, Reykjavík,

andaðist á Borgarspítalanum föstudaginn 
6. apríl. Útför fer fram frá Fossvogskirkju 
mánudaginn 16. apríl kl. 13.00.

Björn Gunnarsson
Þórdís Linda Guðjónsdóttir
Davíð Fannar Björnsson

Ástkær faðir minn, sonur okkar og bróðir,

ÞÓRÐUR HJARTARSON
Fálkagötu 14,

sem lést af völdum krabbameins á 
Landspítalanum við Hringbraut 28. mars 
sl. verður jarðsunginn frá Neskirkju í dag 
miðvikudaginn 11. apríl kl. 15.00.

 
Helga Österby Þórðardóttir
Helga Þórðardóttir
Hjörtur Jónasson
Tómas Tómasson
Þorbjörn Tómasson 
Sturla Hjartarson
Hermann Hjartarson 
Hólmfríður Sóley Hjartardóttir 
Oddvar Örn Hjartarson

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

BJARNI SVEINSSON
múrarameistari og fv. stórkaupmaður,

Glerárgötu 14, Akureyri,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu Akureyri 
hinn 7. apríl.

 
Ásta Sigmarsdóttir
Sveinn Bjarnason  Alda Benediktsdóttir
Ingibjörg Bjarnadóttir
Björg Bjarnadóttir
Sigmar Bergvin Bjarnason  Þóra Berg Jónsdóttir
Alma Bjarnadóttir  Antonio Perrone
Bjarni Bjarnason 
barnabörn og barnabarnabörn.

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

INGIBJÖRG ÞÓRUNN 
HALLDÓRSDÓTTIR

Króktúni 16, Hvolsvelli,

lést á Landspítalanum miðvikudaginn 4. apríl.   
Útförin fer fram frá Breiðabólstaðarkirkju í Fljótshlíð  
laugardaginn 14. apríl kl. 13.00.

Sváfnir Sveinbjarnarson
Guðbjartur Torfason             Þórey Björg Gunnarsdóttir
Ásbjörn Torfason                  Rósa Ingvarsdóttir
Þórhildur Sv. Björkskov
Gísli Sváfnisson                      Guðrún Björg Guðmundsóttir
Hulda Sváfnisdóttir               Jason Ívarsson
Elínborg Sváfnisdóttir           Kjartan Magnússon
Sveinbjörn Sváfnisson          Birgitte Winkler
Vigdís Sváfnisdóttir
Sigurlinn Sváfnisdóttir          Gústav Stolzenwald
Sigurjón Sváfnisson               Guðlaug Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir minn, tengdafaðir, afi  
og langafi,

PÉTUR KARL ANDRÉSSON 
húsasmíðameistari,  

Hringbraut 50, 101 Reykjavík,

lést 7. apríl á Elliheimilinu Grund. Útför hans 
fer fram frá Fossvogskirkju 17. apríl kl. 15.00.

 
Ólafur Örn Pétursson    Inger Steinsson
Helgi Ólafsson 
Inger Rós Ólafsdóttir    Baldvin Þór Baldvinsson
og langafabörn.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Miðvikudagur 11. apríl 
2012 

➜ Kvikmyndir
20.00 Opnun indversku kvik-
myndahátíðarinnar í Bíó Paradís. 

Opnunarmyndin er Stóri dagur-
inn (Band Baaja Baaraat) eftir 
Maneesh Sharma. Aðgangseyrir 
er kr. 1.500.

➜ Fyrirlestrar
20.00 Dr. Ronald Jones, prófess-
or í þverfaglegum fræðum, heldur 
fyrirlestur undir yfirskriftinni Frá 
framleiðslu þekkingar til sköpunar 

visku. Fyrirlesturinn er haldinn í 
Hafnarhúsi Listasafn Reykjavíkur 
og er aðgangur ókeypis.

➜ Söngur
14.00 Söngvaka er hjá Félagi 
eldri borgara í Reykjavík, Stang-
arhyl 4. Stjórnendur eru Helgi 
Seljan og Sigurður Jónsson. 
Aðgangseyrir kr. 600.

➜ Umræður
20.00 Áslaug Rán Einarsdóttir 
segir frá ferðalögum sínum um 
heiminn á svifvæng á Stefnu-
mótakaffi í Gerðubergi.

Upplýsingar um viðburði send-
ist á hvar@frettabladid.is.

JÓNAS ÞÓR 
SAGN-
FRÆÐ-
INGUR er 
63 ára. 

TORFI 
TULINIUS 

PRÓFESSOR 
er 54 ára. 

HINRIK 
ÓLAFSSON 
LEIKARI er 
49 ára. 

RAGNAR 
KRISTINN 

GUNN-
ARSSON, 

SÖNGVARI 
SKRIÐ-

JÖKLA, er 
49 ára.

AFMÆLI

Halldór Reynisson, prestur og formaður Nýrrar dögunar, ætlar að fjalla 
um bjargráð sem reynst hafa fólki vel eftir ástvinamissi, í safnaðar-
heimili Háteigskirkju annað kvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON



SNÝR AFTUR Í KVÖLD KL. 21.15

STÖÐ 2 Á AÐEINS 

244 KR. 
Á DAG

ÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000
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mini
   

     Nyr og 

skemmtilegur 

     valkostur  

 

*Pantanir þurfa að berast 
 fyrir 15:00 daginn áður

Nú bjóðum við okkar frábæru pítur sem smárétti fyrir 
öll stór og smá tilefni. Mini píturnar eru afgreiddar á 
hentugum bökkum í þremur útfærslum*

Klassík: Buff, kjúklingabringa, 
grænmeti, lamb og beikon
Exótík: Sjávarréttir, lax, 
kalkún-beikon og kebab
Mix: Roastbeef, buff, 
skinka og kjúklingalundir

Skipholti 50 C
Pöntunarsími: 562 9090
www.pitan.is

2.990.-
 12 mini pítur

klassík   
          

 mix
 exótík  

KAUPTHING MANAGER SELECTION
Société d'Investissement à Capital Variable
14, boulevard Royal – L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 72.942
(the „Sicav“)

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors is pleased to convene the shareholders of KAUPTHING MANAGER SELECTION to attend 
the annual general meeting to be held at the registered office of the Sicav on 30 April 2012 at 11.00 a.m. with the 
following agenda:
1. Report of the Board of Directors and of the Independent Auditor 
2. Approval of the financial statements as at 31 December 2011
3. Allocation of the results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the Independent Auditor
6. Statutory elections
7. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions 
will be taken by simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the Sicav. 
Shareholders, who wish to attend the annual general meeting, are requested to inform the Board of Directors 
(Fax nr: +352 49 924 2501 – ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days prior to the annual general meeting.

BAKÞANKAR 
Ragnheiðar 

Tryggva-
dóttur

Hvernig hafðirðu það nú um páskana? 
Fórstu eitthvert? Fékkstu gott veður? 

að þessu spyrja vinnufélagarnir þegar fólk 
skreiðist aftur til vinnu eftir fríið. Þetta var 
enda langt frí, fimm heilir dagar og því tals-
vert lengra en jólafríið var núna síðustu jól. 

HÁTÍÐLEIKI páskanna er einhverra hluta 
vegna minni í margra augum en jólahá-
tíðin. Fólk notar páskana til að ferðast, fara 
á skíði eða í fjallgöngur og víða eru hátíðir 

haldnar um landið sem laða að ferðafólk. 
Fólk skýst í bústað, liggur í pottinum 

eða les. Þá nota einhverjir tímann 
til að ljúka verki sem lengi hefur 
beðið. Einhver steikti kleinur og 
annar stóð í stórhreingerningum. 
Þetta árið lágu líka margir í flensu, 
kannski ekki sjálfviljugir samt.

PÁSKAFRÍIÐ var langþráð 
eftir dimmustu mánuði 
ársins sem voru alveg frí-
lausir. Febrúar meira að 
segja einum degi lengri 
en oft áður í þokkabót. 
Fram undan eru þó bjart-
ari tímar. Strax í næstu 
viku er einn frídagur, 

þegar sumarið kemur! Og 
í maí einum saman eru þrír 

frídagar. Þjóðhátíðardaginn 
ber reyndar upp á sunnudag 

í ár en þá verður komið svo gott veður og 
stutt í sumarfríið að það tekur því ekki að 
ergja sig á því.

STAKIR frídagar í miðri vinnuviku eru 
kannski ekki öllum jafn heppilegir og eru 
meira að segja þyrnir í augum sumra. Þá 
las ég á Vísi í gær að „Þjóðarframleiðsla í 
Bretlandi myndi aukast um nítján milljarða 
punda á ári ef lögbundnir frídagar yrðu 
afnumdir.“ Það var einnig látið fylgja með í 
fréttinni að það jafngilti um 3.800 milljörð-
um íslenskra króna!

VONANDI lesa íslenskir valdhafar ekki 
þessa frétt hugsaði ég, dauðhrædd um að 
þarna sæju þeir von um aura í tóman ríkis-
kassann.  Ég vil alls ekki horfa þessum 
augum á frídagana, það er hvað þeir kosta 
og hvað væri hægt að græða ef þeir væru 
ekki til. Mér finnst betra að horfa á hvað 
þeir gefa þreyttum, eða erum við ekki dott-
in af topp tíu listanum yfir hamingjusamar 
þjóðir heims?

FRÉTTINNI um bresku frídagana fylgdi 
líka að ekki þætti ráðlegt að afnema þá með 
öllu. Það mætti þó dreifa frídögunum jafnar 
yfir árið og það er ég alveg til í að skoða. 
Helst þyrfti að búa svo um hnútana að lög-
bundnir frídagar lendi aldrei á sunnudegi. 
Einhvern tímann verður að vera tími til að 
baka kleinur.

1
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krossgátakrossgáta

■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LÁRÉTT
2. vera til, 6. mannþyrping, 8. meðal, 
9. eldsneyti, 11. tveir eins, 12. 
afspurn, 14. gistihús, 16. í röð, 17. 
viður, 18. skelfing, 20. klaki, 21. spil.

LÓÐRÉTT
1. frásögn, 3. gangþófi, 4. ölvun, 5. 
máttur, 7. sáttir, 10. arinn, 13. sigað, 
15. dó, 16. stal, 19. ónefndur.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. lifa, 6. ös, 8. lyf, 9. gas, 11. 
ll, 12. umtal, 14. hótel, 16. tu, 17. tré, 
18. ógn, 20. ís, 21. kani. 

LÓÐRÉTT: 1. sögu, 3. il, 4. fyllerí, 5. 
afl, 7. samhuga, 10. stó, 13. att, 15. 
lést, 16. tók, 19. nn.

Pondus kynnir:

í dag:

Karlmannslíkami 
heldur sér ekki við 
sjálfur! Það þarf að 

hlúa að honum 
og byggja 
upp! Matur er 
lykilatriði í því 
samhengi!

Öll næringarefnin sem 
karlmaðurinn þarf má 
finna í pitsu, pilsner og 

poppi!

Byrja 
öll á P! 
Praktíst!

Maðurinn má 
aldrei komast í 
kynni við salat!

Borð-
aðu!

Það hefur 
dramatískar 

afleiðingar í för 
með sér!

Gott að 
vita!

Ég sagði mömmu 
að ég gæti bara 
borðað mat sem 
byrjar á „H“ í dag.

Hún er þegar búin að 
elda hamborgara og 

hrísgrjónagraut í vikunni, 
þannig að í kvöld verður 
örugglega...

Eða 
hakka-
buff.

Ég er hættur 
við. Ég ætla 
að borða 
heima.

Þá er friÐurinn úti

Ég get ekki 
ákveðið í 
hvað ég á 
að fara!!

Er ekki gott að 
vera með allt 
þetta ónotaða 

pláss í hausnum?

Já, ég vil 
halda því 
opnu fyrir 

íþróttaáhorf.

Njótum frídagsins



TUTTUGU TONN Í BOÐI
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MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS
 CAFÉ/BAR, opið 17-23 / www.bioparadis.is / midi.is  Hluti af Europa Cinemas

MIÐVIKUDAGUR: INDLAND: STÓRI DAGURINN 20:00  
CARNAGE 18:00, 20:00, 22:00  BARÁTTAN UM LANDIÐ 
18:00  AMMA LO-FI 18:00  MARGIN CALL 20:00, 22:10 

 SVARTUR Á LEIK (ENGL. SUBS) 17:40, 22:20  MARGIN 
CALL 20:00, 22:10                                 ÍSL. TEXTI ENG. SUBS     

SKÓLANEMAR: 25% afsláttur gegn framvísun skírteinis! 
Sami afsláttur fyrir öryrkja og eldri borgara.

CARNAGE
NÝJASTA MYND ROMAN POLANSKI

11.-20. APRÍL

INDVERSK
KVIKMYNDAHÁTÍÐ

MBL DVPRESSAN.IS

KVIKMYNDIR.IS

T.V. - VIKAN/SÉÐ OG HEYRTA.L.Þ - MBL Þ.Þ. FRÉTTATÍMINN

SÉÐ OG HEYRT/KVIKMYNDIR.IS

DREPFYNDIN MYND SEM GEFUR 
FYRSTU MYNDUNUM EKKERT EFTIR!

54.000 MANNS 

SMÁRABÍÓ HÁSKÓLABÍÓ 5%NÁNAR Á MIÐI.ISGLERAUGU SELD SÉR 5%

BORGARBÍÓ NÁNAR Á MIÐI.IS

AMERICAN PIE: REUNION  KL. 5.50 - 8 - 10.10 12 
HUNGER GAMES  KL. 5.30 - 8 12
SVARTUR Á LEIK  KL. 10.30   16

TITANIC 3D ÓTEXTUÐ  KL. 5 - 9  10
AMERICAN REUNION  KL. 8 - 10.30  12
LORAX – ÍSLENSKT TAL 3D  KL. 6  L
HUNGER GAMES  KL. 6 - 9  12
SVARTUR Á LEIK  KL. 5.30 - 8 - 10.30  16

TITANIC 3D ÓTEXTUÐ  KL. 4 - 8  10
TITANIC 3D ÓTEXTUÐ LÚXUS  KL. 4  10
AMERICAN PIE: REUNION KL. 5.30 - 8 - 10.30  12
AMERICAN PIE: REUNION LÚXUS  KL. 8 - 10.30  12
LORAX – ÍSLENSKT TAL 2D  KL. 3.30  L
LORAX – ÍSLENSKT TAL 3D  KL. 3.30 - 6  L
HUNGER GAMES  KL. 5 - 8  12
SVARTUR Á LEIK  KL. 8 - 10.30  16

AMERICAN PIE: REUNION 5.45, 8, 10.20
LORAX 3D ISL TAL 6
LORAX 2D ISL TAL 6
HUNGER GAMES 10
SVARTUR Á LEIK 8, 10.15

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

T.V. - Vikan/Séð og Heyrt

FT DVMBL

FBL

A.L.Þ - MBL

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG!

Þ.Þ. - Fréttatíminn

ÍSLENSKT TAL

www.laugarasbio.is
-bara lúxus   sími 553 2075Miðasala og nánari upplýsingar

5%

SAM WORTHINGTON   ROSAMUND PIKE   RALPH FIENNES   LIAM NEESON

Missið ekki af þessari stórbrotnu 
tímamótamynd nú í 3-D á stóra tjaldinu!

- séð og heyr/kvikmyndir.is
����DREPFYNDIN MYND SEM GEFUR 

FYRSTU MYNDUNUM EKKERT EFTIR!

KOMIN Í BÍÓ
UM LAND ALLT

BRIDESMAIDS
eru æðisleg í þessari frábæru gamanmynd

FRIENDS WITH KIDS

EGILSHÖLL

16

7

ÁLFABAKKA
12

12

12

12

12

V I P

V I P

L

12

12

12

L

7

12

12

L

AKUREYRI

12

12

12

12

KEFLAVÍK

L

L

L

16

12

12

KRINGLUNNI

Amanda Seyfried úr 
MAMMA MIA er mætt í einum 

besta þriller þessa árs.

MÖGNUÐ SPENNUMYND
Fjöldamorðingi gengur laus og hefur klófest 
systur hennar en það trúir henni engin!

Kristen Wiig, John Hamm, Maya Rudolph og Chris O´Dwod úr

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á

Bíó ★★★★ ★

Titanic
Leikstjórn: James Cameron

Leikarar: Leonardo DiCaprio, Kate 
Winslet, Billy Zane, Gloria Stuart, 
Bill Paxton, Frances Fisher, Kathy 
Bates, Danny Nucci, David Warner

Árið 1997 var stórmyndin Tit-
anic frumsýnd, en hún varð fljótt 
tekjuhæsta kvikmynd allra tíma 
og sópaði að sér öllum helstu 
verðlaunum sem hægt var að fá. 
Í myndinni tvinnaði leikstjór-
inn James Cameron saman raun-
veruleika og skáldskap, og segir 
hún frá forboðinni ást tveggja 
ungmenna um borð í farþega-
skipinu RMS Titanic, en um 
þessar mundir eru liðin 100 ár 
síðan þetta sögufræga skip fórst 
í jómfrúarsiglingu sinni eftir 

Perlan skín enn
árekstur við ísjaka. Af því til-
efni er myndinni nú varpað aftur 
á tjaldið hvíta, og í þetta sinn í 
þrívídd.

Með tíð og tíma hefur það 
færst í aukana að fólk geri grín 
að myndinni og tali hana niður. 
Hún sætir ásökunum um lang-
dregni og væmni, og sykurhúðað 
stafastef Céline Dion er ofspilað 
barn síns tíma. Þá hefur margoft 
verið vísað í ýmis atriði myndar-
innar í þágu sprells, og af þeim 
sökum er til dæmis ómögulegt 
að horfa á þau Ljónharð og Kötu 
leika flugvél í stafni skipsins án 
þess að flissa í hljóði.

En takist manni að leiða hjá 
sér lummulegustu atriðin stend-
ur traustbyggð mynd eftir (án 
þess að ég fari út í fyrirsjáan-
legt líkingamál um hrákasmíð-
ina RMS Titanic). Sjálfur skips-
skaðinn er gífurlegt sjónarspil og 
þó að tæknibrellurnar séu 15 ára 
gamlar þá eldast þær ágætlega. 

Þrívíddin er smekklega unnin og 
mínimalísk en spilar stærra hlut-
verk í seinni hlutanum. Winslet 
er glæsileg og hleypir lífi í það 
sem hefði auðveldlega getað 
orðið þreytt steríótýpa, og mikið 
ofboðslega er DiCaprio myndar-
legur. Hann var líka fínn leikari, 
þótt hann sé enn betri í dag.

Það er gaman að fá þessa 
perlu aftur í bíó. Hún fjallar um 
atburði sem áttu sér stað í upp-
hafi síðustu aldar, en er um leið 
góð heimild um áherslur í kvik-
myndagerð undir lok hennar. 
Einlægnin var meiri, kaldhæðn-
in minni og Leonardo DiCaprio 
var miklu sætari. Og að sjá hann 
svona í þrívídd er það næsta sem 
þú kemst því að knúsa hann í 
alvörunni. Er hægt að selja þetta 
betur? Haukur Viðar Alfreðsson

Niðurstaða: Titanic stenst tímans 
tönn. Taktu með þér tissjú og ekki 
skammast þín fyrir neitt.

SMEKKLEG ÞRÍVÍDD 
Titanic hefur fengið 
þrívíddarmeðferð. 
Þrívíddin er smekklega 
unnin og mínímalísk.
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Listvinafélag Hallgrímskirkju 30. starfsár

MESSA Í C-MOLL    
& REQUIEM

HALLGRÍMSKIRKJU
LAUGARDAGINN 21. OG SUNNUDAGINN 22. APRÍL KL. 17

A 4 500 / 3 500 M á

ÞÓRA EINARSDÓTTIR - HERDÍS ANNA JÓNASDÓTTIR

AUÐUR GUÐJOHNSEN - ELMAR GILBERTSSON - MAGNÚS BALDVINSSON

MÓTETTUKÓR HALLGRÍMSKIRKJU 30 ÁRA - KAMMERSVEIT HALLGRÍMSKIRKJU

stjórnandi: HÖRÐUR ÁSKELSSON

Nýtt landslag - nýjar áskoranir
HÁSKÓLINN Á BIFRÖST

Staða landbúnaðar á Íslandi í breyttum heimi
Ráðstefna á Bifröst föstudaginn 13. apríl

Ráðstefnunni er ætlað að kynna og miðla því sem efst er á baugi í ríkjandi  
þróun landbúnaðarumhverfisins hér á landi og erlendis. Býr framtíðin  
í óbreyttu ástandi? Ef ekki, hverju þarf að breyta í núverandi landbúnaðar-  
stefnu til að tryggja bændum eðlileg kjör og sókn til fjölþættari atvinnu- 
tækifæra, innan eða utan ESB? Sérfræðingar á sviði landbúnaðar-, neytenda-  
og matvælamála halda fyrirlestra og hagsmunaaðilar úr ólíkum undirgreinum 
atvinnugreinarinnar segja frá reynslu sinni.

Fyrirlesarar 10:30 - 12:30
10:30 - 10:40  Bryndís Hlöðversdóttir, 
rektor Háskólans á Bifröst 

10:40 – 11:05 Þórólfur Matthíasson, 
hagfræðingur, prófessor við Háskóla Íslands 

11:05 - 11:35 Veli-Pekka Talvela, yfirmaður 
alþjóðamála hjá landbúnaðar- og 
skógræktarráðuneyti Finnlands  

11:35 - 12:00  Daði Már Kristófersson, 
náttúruauðlindahagfræðingur, dósent við 
Háskóla Íslands    

12:00 – 12:30 Kristín Vala Ragnarsdóttir, 
jarðefnafræðingur, forseti verkfræði- og 
náttúruvísindasviðs HÍ

Ýmis erindi  13:30 - 15:30
Landssamband kúabænda: 
Baldur Helgi Benjamínsson, 
framkvæmdastjóri LK

Neytendasamtökin: 
Brynhildur Pétursdóttir (NS)

Lífræn ræktun og matvælaframleiðsla 
Eygló Björk Ólafsdóttir, Móðir jörð, 
Vallanesi 

Fulltrúi launþega: 
Gylfi Arnbjörnsson, forseti  ASÍ

Landssamband sauðfjárbænda: 
Sindri Sigurgeirsson sauðfjárbóndi

15:30–16:30 Hringborðsumræður 
(panel) 

Framsögumenn taka þátt í 
hringborðsumræðum. Gestum 
boðið að taka þátt í umræðum  
og leggja fram spurningar.

Nánari upplýsingar og skráning á bifrost.is og í síma 545 1200. 
Skráningargjald 3000 kr.  –  hádegisverður innifalinn.

12:30-13:30 Hádegismatur

Color Me Records er nýtt útgáfu-
fyrirtæki sem sérhæfir sig í 
íslenskri raftónlist. Það eru fjór-
menningarnir Áskell Harðar-
son, Björn Gauti Björnsson, Jón 
Eðvald Vignisson og Steindór 
Grétar Jónsson sem standa að 
útgáfunni.

Fyrsta plata Color Me Records 
kom út á dögunum, stuttskífa eftir 

B. G. Baarregaard sem nefnist 
Nude Disco. B. G. Baarregaard 
á sjálfur tvö lög á plötunni, auk 
þess sem þar er að finna endur-
hljóðblandanir eftir Jón Edvald og 
Steindór Jónsson.

Útgáfunni verður fagnað á 
Kaffibarnum í kvöld klukkan 21 
og munu listamenn plötunnar 
sjálfir sjá um að þeyta skífum.  - trs

Ný tónlistarútgáfa
COLOR ME RECORDS Það eru þeir Áskell Harðarson, Björn Gauti Björnsson, Jón 
Eðvald Vignisson og Steindór Grétar Jónsson sem standa að útgáfunni.

Söng- og leikkonan Miley Cyrus 
hefur sætt nokkurri gagnrýni 
fyrir holdafar sitt undanfarnar 
vikur. Einhverjir halda því fram 
að söngkonan þjáist af lystarstoli 
en Cyrus hefur vísað gagnrýn-
inni á bug.

„Það eina sem ég þjáist af er 
glúten- og mjólkuróþol. Þetta 
hefur ekkert með þyngd að gera, 
aðeins heilsu mína. Glúten er 
óhollt og í dag borðaði ég páska-
máltíð sem var holl og saðsöm. 
Heilbrigði er hamingja,“ skrifaði 
Cyrus á Twitter-síðu sína. Þar 
mælti hún jafnframt með því 
að aðdáendur hennar prófuðu 
glútenlaust fæði í nokkra daga.

Er með glútenóþol

HEILBRIGÐ OG HRAUST Miley Cyrus 
segist hafa grennst vegna þess að hún 
má ekki borða glúten eða mjólkurvörur.

NORDICPHOTOS/GETTY

Justin Timberlake hannaði 
sjálfur trúlofunarhringinn sem 
hann gaf unnustu sinni, Jessicu 
Biel, en samkvæmt US Weekly er 
stúlkan ekki alltof hrifin af hönn-
un unnustans.

Timberlake ráðfærði sig fyrst 
við stílista Biel um útlit og lögun 
hringsins en ákvað að lokum að 
hanna hringinn eftir eigin höfði. 
„Stílisti Jessicu veit hvað hún vill 
og hvað fer henni best. Justin tal-
aði við hana fyrst en ákvað svo að 
hanna hringinn sjálfur án þess að 
ráðfæra sig við hana. Jessica er 
ánægð með hringinn en hann er 
mjög á skjön við hennar persónu-
lega stíl,“ hafði tímaritið eftir 
heimildarmanni.

Ber sérhann-
aðan hring

PASSAR EKKI Trúlofunarhringur Jessicu 
Biel klæðir ekki hennar persónulega stíl.

NORDICPHOTOS/GETTY
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sport@frettabladid.is

SVERRIR GARÐARSSON  mun líklega ekki spila með ÍBV í sumar vegna meiðsla og að sögn Magn-
úsar Gylfasonar, þjálfara ÍBV, er alls óvíst hvort hann leiki knattspyrnu á nýjan leik yfirleitt en Sverrir þurfti að 
taka sér frí frá fótbolta á sínum tíma vegna höfuðmeiðsla. Þetta er mikið áfall fyrir ÍBV, rétt eins og Sverri, 
enda eru Tryggvi Guðmundsson, Andri Ólafsson og Gunnar Már Guðmundsson einnig meiddir.
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Ertu á leiðinni 
í ferðalag?

*Í bo›i fyrir 3GB-30GB pakka. Gildir me›an birg›ir endast.

Í dag bjóðum við netlykil á 0 kr. með öllum 
nýjum Netlyklaáskriftum gegn 6 mánaða bindingu. 
4GB minnislykill fylgir með. Gríptu tækifærið 
og græjaðu þig upp fyrir ferðalagið.*

Netlykill á 0 kr. í dag og 
4GB minnislykill í kaupbæti

með Símanum

FÓTBOLTI Nýtt og betra gervigras 
er væntanlegt á heimavöll Stjörn-
unnar í Garðabæ. Gamla „teppið“, 
eins og gervigrasið var oft kallað, 
þótti úr sér gengið enda notkunin 
á því búin að vera mikil síðan það 
var lagt árið 2003.

„Framkvæmdir eru töluvert á 
undan áætlun og þeim á að vera 
lokið fyrir mánaðamót. Völlur-
inn verður tilbúinn fyrir fyrsta 
heimaleik okkar,“ sagði Almar 
Guðmundsson, formaður knatt-
spyrnudeildar Stjörnunnar. Fylk-
ismenn verða fyrstu gestir nýja 
gervigrassins þegar þeir koma í 
heimsókn í Garðabæinn þann 10. 
maí.

„Við erum mjög spenntir fyrir 
þessari breytingu enda uppfyllir 
nýja grasið ströngustu kröfur og 
er af nýjustu gerð,“ bætir Almar 
við. „Tæknin hefur breyst mikið 
síðan gamla gervigrasið var lagt 
og sýnir öll fagleg umfjöllun fram 
á að aðstæður á þessu yfirborði 
líkjast mjög náttúrulegu grasi. 
Við vonum að með tilkomu nýja 
gervigrassins átti menn sig á því 
að þetta er góð lausn.“

Hann segir að það hafi reynst 
Stjörnumönnum vel að æfa og spila 
á gervigrasi. „Ég held að sú fram-
kvæmd hafi sannað gildi sitt á 
margan hátt. Hins vegar var mun 
meira álag á þeim velli en átti að 
vera og undir það síðasta þótti  það 

sem keppnisgras í efstu deild ekki 
nógu gott,“ segir Almar en bætir 
við að völlurinn hafi ávallt stað-
ist þær formlegu kröfur sem hafi 
verið gerðar til hans.

Almar bendir á að samkvæmt 

rannsóknum hagi boltinn sér eins 
á gervigrasi og að meiðsli leik-
manna séu ekki tíðari á slíku yfir-
borði. „Við vitum hins vegar að 
leikmenn hafi allt aðra tilfinningu 
fyrir gervigrasinu en náttúrulegu 

grasi. En rannsóknar sýna að skil-
yrðin eru sambærileg.“

Það kostar vitanlega meira að 
leggja gervigras en náttúrulegt 
gras en Almar segir að Stjörnu-
menn telji þetta skynsamlegri fjár-
festingu.

„Það skal tekið fram að við 
höfum engar tölur til að styðjast 
við en þetta er okkar mat. Við telj-
um að nýtingin á mannvirkinu 
verði miklu betri fyrir vikið enda 
þótt hægt sé að bjóða upp á mjög 
góða grasvelli á Íslandi yfir sum-
artímann er notkunin á þeim allt 
önnur. Bæði er hægt að nota gervi-
grasvelli meira og yfir lengri tíma 
á árinu auk þess sem við munum 
leggja gamla grasið á nýjan stað 
og nota það sem æfingavöll. Það 
mun hjálpa til við að hlífa nýja 
grasinu.“

Stjarnan náði frábærum árangri 
síðasta sumar. Kvennaliðið varð 
Íslandsmeistari í fyrsta sinn og 
karlaliðið hafnaði í fjórða sæti 
Pepsi-deildarinnar og skoraði 
flest mörk allra liða. Almar vonar 
að með tilkomu nýs gervigrass sé 
hægt að ná enn betri árangri á 
komandi árum.

„Þetta verður bylting. Við erum 
sannfærðir um að menn muni átta 
sig á að með tilkomu nýja gervi-
grassins verði boðið upp á topp-
aðstæður í Garðabænum,“ segir 
Almar. eirikur@frettabladid.is

Nýtt og betra „teppi“ í Garðabæinn
Þessa dagana er verið að leggja nýtt og betra gervigras á Stjörnuvöll í Garðabæ og er áætlað að völlurinn 
verði tilbúinn fyrir fyrsta heimaleik liðsins í Pepsi-deildinni í vor. Grasið er sagt uppfylla ströngustu kröfur.

ÁNÆGÐUR MEÐ NÝJA GRASIÐ Almar stendur hér á Stjörnuvellinum sem skartar nýju 
og glæsilegu gervigrasi í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI Patrekur Jóhannes-
son skrifaði í gær undir tveggja 
ára samning við Val, en hann 
tekur við liðinu af Óskari Bjarna 
Óskars syni.

„Valur sýndi mér áhuga og 
við fórum í kjölfarið í viðræður. 
Mér leist vel á félagið enda stór 
klúbbur með frábæra umgjörð og 
verkefnið spennandi. Þess vegna 
ákvað ég að taka tilboðinu,“ sagði 
Patrekur við Vísi á blaðamanna-
fundinum í kvöld en var hann 
með fleiri járn í eldinum?

„Nei, ekki þannig séð. Það voru 
einhverjar fyrirspurnir að utan 
en þar sem stefnan hjá mér núna 
er ekki að fara út þá skoðaði ég 
það ekkert. Ég er þess utan lands-
liðsþjálfari Austurríkis og verð 
það áfram. Þeir höfðu ekkert út 
á það að setja að ég myndi þjálfa 
lið hér heima samhliða landsliðs-
þjálfuninni.“ - hbg

Patrekur tekur við Val:

Leist vel á Val

KOMINN Í RAUTT Patrekur stýrir málum 
á Hlíðarenda næstu árin.FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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AÐALFUNDUR N1 HF.

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað frá kl.14:30 á fundardegi. 
Tillögur fundarins liggja fyrir á skifstofu félagsins hluthöfum til kynningar tveimur vikum fyrir fundinn.

Kópavogi 23. mars 2012
Stjórn N1 hf.

Aðalfundur N1 hf. 2012 verður haldinn á 20. hæð í turninum, Smáratorgi, Kópavogi, fimmtudaginn 

12. apríl nk. og hefst kl. 15:00.

DAGSKRÁ: 

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á hinu liðna starfsári.

2. Ársreikningur félagins lagður fram til staðfestingar. 

3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar félagins á reikningsárinu. 

4. Ákvörðun stjórnarlauna, undirnefnda stjórnar
 og þóknun til endurskoðenda.

5. Starfskjarastefna félagsins. 

6. Stjórnarkjör.

7. Kjör endurskoðenda.

8. Tillögur um kaup á eigin hlutum.

9. Önnur mál löglega fram borin. 

RÉTTA DEKKIÐ
BREYTIR ÖLLU

IE-deild karla:
Grindavík-Stjarnan   83-74
Grindavík: J’Nathan Bullock 24/10 fráköst, 
Þorleifur Ólafsson 16/7 fráköst, Giordan Watson 
10/4 fráköst/7 stoðsendingar, Ólafur Ólafsson 9, 
Ryan Pettinella 7/6 fráköst, Sigurður Gunnar Þor-
steinsson 7/8 fráköst, Páll Axel Vilbergsson 5/4 
fráköst, Jóhann Árni Ólafsson 3/5 stoðsendingar, 
Ómar Örn Sævarsson 2. 
Stjarnan: Keith Cothran 22/6 fráköst, Renato 
Lindmets 14/4 fráköst/6 stoðsendingar, Jovan 
Zdravevski 11, Justin Shouse 11/4 fráköst/8 
stoðsendingar, Fannar Freyr Helgason 9/5 fráköst, 
Marvin Valdimarsson 5, Dagur Kár Jónsson 2

Enska úrvalsdeildin:
Blackburn-Liverpool    2-3
0-1 Maxi Rodriguez (12.), 0-2 Maxi Rodriguez 
(16.), 1-2 Yakubu Aiyegbieni (35.), 2-2 Yakubu 
Aiyegbieni, víti (60.), 2-3 Andy Carroll (90.+1).
Rautt spjald: Doni, Liverpool (25.).
STAÐAN:
Man.United 32 25 4 3 78-27 79
Man. City 32 22 5 5 75-26 71
Arsenal 32 19 4 9 63-41 61
Tottenham 33 17 8 8 57-38 59
Newcastle 33 17 8 8 50-42 59
Chelsea 33 16 9 8 56-38 57
Everton 33 13 8 12 38-34 47
Liverpool 33 12 10 11 40-36 46
Fulham 33 11 10 12 43-43 43
Norwich City 33 11 10 12 46-52 43
Sunderland 33 11 9 13 42-41 42
Stoke City 33 11 9 13 32-45 42
WBA 32 11 6 15 39-43 39
Swansea City 32 10 9 13 35-41 39
Aston Villa 32 7 14 11 35-44 35
Bolton 32 9 2 21 36-65 29
QPR 32 7 7 18 35-56 28
Blackburn 33 7 7 19 45-70 28
Wigan 32 6 10 16 30-57 28
Wolves 32 5 7 20 34-70 22

Spænska úrvalsdeildin:
Barcelona-Getafe    4-0
1-0 Alexis Sanchez (12.), 2-0 Lionel Messi (43.), 
3-0 Alexis Sanchez (73.), 4-0 Pedro (75.)
Barcelona er nú aðeins einu stigi á eftir Real 
Madrid í spænsku deildinni en hefur leikið einum 
leik meira.

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Andy Carroll varð loks-
ins hetja hjá Liverpool í gær er 
hann skoraði sigurmarkið gegn 
Blackburn í skrautlegum leik.

Liverpool komst 0-2 yfir en þá 
missti liðið markvörðinn Doni af 
velli. Inn kom markvörður númer 
þrjú hjá félaginu, Brad Jones.

Blackburn nýtti sér liðsmuninn 
vel og náði að jafna, 2-2. Seinna 
markið kom úr víti eftir ótrúleg 
mistök Jones sem mátti þakka 
fyrir að hanga inn á vellinum.

Blackburn pressaði grimmt í 
lokin en Carroll stal stigunum 
fyrir Liverpool með smekklega 
skallamarki í einni af fáum sókn-
um Liverpool í síðari hálfleik.  

 - hbg

Dramatískur sigur Liverpool:

Carrol hetja 
Liverpool

SVEKKTUR Doni, markvörður Liverpool, 
fékk að líta rauða spjaldið í gær.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

KÖRFUBOLTI Grindvíkingar eru 
komnir með forystu í undanúr-
slitaeinvígi sínu gegn Stjörnunni 
í Iceland Express-deild karla í 
körfuknattleik.

Stjarnan komst yfir 3-1 með 
þriggja stiga körfu Keith Cothran 
en eftir það voru heimamenn í bíl-
stjórasætinu. Liðið hafði þriggja 
stiga forskot, 38-35 í hálfleik, og 
nær komust gestirnir aldrei þrátt 
fyrir að halda í við Grindavík.

„Þetta var jafnt og flatt út allan 
leikinn. Við náðum aldrei alvöru 
áhlaupi á þá og það var eingöngu 

okkur að kenna. Við köstuðum 
boltanum ítrekað frá okkur og 
okkar bestu skotmenn fá opin 
skot endurtekið en þau bara duttu 
ekki í dag,“ sagði Teitur Örlygs-
son, þjálfari Stjörnunnar, sem 
telur sína menn eiga heilmikið 
inni.

Grindvíkingar hafa mikla 
breidd og eru erfiðir við að eiga 
í háloftunum þar sem Bullock, 
Pettinella og Sigurður Þorsteins-
son eru fyrirferðarmiklir.

Grindvíkingar fengu níu daga 
frí eftir að hafa sigrað Njarð-

vík 2-0 í átta liða úrslitum Helgi 
Jónas Guðfinnson, þjálfari 
Grindavíkur, sagði hafa reynst 
nokkuð erfitt að viðhalda mark-
vissum æfingum til að byrja með.

„Þetta var svolítið ströggl. Ég 
tala ekki um þann tíma sem við 
vissum ekki hver andstæðingur-
inn yrði,“ sagði Helgi sem var 
sáttur við varnarleikinn í gær-
kvöldi en ekki sóknarleikinn.

„Við þurfum að bæta okkar leik 
ef við ætlum í úrslit,“ sagði Helgi 
Jónas ákveðinn.  

 - ktd

Grindavík vann fyrsta leikinn gegn Stjörnunni í undanúrslitum IE-deildar karla:

Grindavík vann fyrstu orrustuna

AUGUN Á BOLTANUM Stjörnumaðurinn Justin Shouse reynir hér að verjast Grindvík-
ingnum Giordan Watson. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 91,9 Kaninn 

FM 93,5 Rás 1
FM 95,7FM957

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 102,2 Útvarp Latibær

FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

ÚTVARP FM

SKJÁREINNSTÖÐ 2

FM 92,4/93,5

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

06.20 My Family  07.50 The Inspector Lynley 
Mysteries  09.20 Deal or No Deal  09.55 
EastEnders  10.25 Come Dine With Me  11.15 
My Family  14.40 QI  15.40 Top Gear  16.35 The 
Graham Norton Show  17.20 Come Dine With 
Me  18.10 QI  19.10 Stephen Fry‘s 100 Greatest 
Gadgets  20.00 QI  21.00 Peep Show  21.30 Live 
at the Apollo  22.15 My Family  23.45 Stephen 
Fry‘s 100 Greatest Gadgets  00.40 QI  01.40 Peep 
Show  02.10 Live at the Apollo  02.55 Stephen 
Fry‘s 100 Greatest Gadgets

11.35 Aftenshowet  12.30 Bonderøven  13.00 
DR Update - nyheder og vejr  13.10 Lægerne  
14.00 Kasper &amp; Lise  14.10 Timmy-tid  14.20 
Hvem lagde lorten?  14.25 Skæg med bogstaver  
14.45 Sprutte-Patruljen  15.00 Pacific Paradise 
Police  15.50 DR Update - nyheder og vejr  16.00 
Annemad  16.30 TV Avisen med Sport  17.05 
Aftenshowet  18.00 Kender du typen  18.30 
Restaurant bag tremmer  19.00 TV Avisen  19.25 
Penge  19.50 SportNyt  20.00 Kidnappet  20.45 
Pacific Paradise Police  21.30 Onsdags Lotto

12.05 Min idrett  12.35 Norge rundt  13.00 
NRK nyheter  13.10 Jessica Fletcher  14.00 NRK 
nyheter  14.10 Herskapelig redningsaksjon  15.00 
NRK nyheter  15.10 Ut i naturen  15.40 Oddasat 
- nyheter på samisk  15.55 Tegnspråknytt  16.00 
Førkveld  16.40 Distriktsnyheter  17.00 Dagsrevyen  
17.45 Kongelige juveler  18.45 Vikinglotto  18.55 
Distriktsnyheter  19.00 Dagsrevyen 21  19.40 
Lov og orden. London  20.30 Migrapolis  21.00 
Kveldsnytt  21.15 Nasjonalgalleriet  21.45 Brenner 
- historier fra vårt land  22.25 Ut i naturen 

10.45 Anslagstavlan  10.50 Så ska det låta  11.50 
Greven av Monte Cristo  14.00 Rapport  14.05 
Gomorron Sverige  14.30 Från Lark Rise till 
Candleford  15.30 Sverige idag  15.55 Sportnytt  
16.00 Rapport  16.10 Regionala nyheter  16.15 
Go‘kväll  17.00 Kulturnyheterna  17.15 Regionala 
nyheter  17.30 Rapport  18.00 Uppdrag Granskning  
19.00 Svenska dialektmysterier  19.30 Kobra  
20.00 Game of Thrones  20.55 Tv-cirkeln. Game 
of thrones  21.10 Rapport  21.15 Kulturnyheterna  
21.20 Plötsligt i Vinslöv  22.10 Dox  23.55 Rapport

20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölvur, tækni 
og vísindi 21.00 Fiskikóngurinn 21.30 Bubbi 
og Lobbi

18.00 Að norðan 18.30 Áttavitinn Suðurland 

06.00 ESPN America 08.10 Chevron 
World Challenge (1:4) 11.20 Golfing World 
12.10 Golfing World 13.00 Chevron World 
Challenge (2:4) 16.00 Monty‘s Ryder Cup 
Memories 16.55 The Open Championship 
Official Film 2011 (1:1) 18.00 Golfing World 
18.50 Solheim Cup 2011 (3:3) 21.35 Inside 
the PGA Tour (15:45) 22.00 Golfing World 
22.50 Ryder Cup Official Film 2006 00.05 
ESPN America

06.00 Pepsi MAX tónlist

08.00 Dr. Phil (e)

08.45 Dynasty (16:22) (e)

09.30 Pepsi MAX tónlist

15.35 Girlfriends (1:13) (e)

16.05 Solsidan (9:10) (e)

16.30 Hæfileikakeppni Íslands (2:6) (e)

17.20 Dr. Phil Bandarískur spjallþáttur 
með sálfræðingnum Phil McGraw sem hjálp-
ar fólki að leysa vandamál sín í sjónvarpssal. 

18.05 Mobbed (2:11) (e)

18.55 America‘s Funniest Home Vid-
eos (6:48) (e)

19.20 Rules of Engagement (4:26) (e)

19.45 Will & Grace (12:24) (e) 

20.10 Britain‘s Next Top Model (5:14) 
Stúlkurnar leika í auglýsingu fyrir nýjan ilm frá 
Beyoncé og skemmta sér hið besta. Í mynda-
tökunni þurfa þær að vera útataðar í súkku-
laði og það reynist sumum erfitt verkefni.

20.55 The Firm (7:22) Skjólstæðingur 
Nicks lendir í alvarlegum hagsmunaárekstri 
sem flækir einfalt mál fyrir rétti.

21.45 Law & Order UK (6:13)

22.30 Jimmy Kimmel Húmoristinn 
Jimmy Kimmel hefur staðið vaktina í spjall-
þættinum Jimmy Kimmel Live! frá árinu 
2003 og er einn vinsælasti spjallþáttakóngur-
inn vestanhafs.

23.15 Prime Suspect (12:13) (e)

00.05 The Walking Dead (10:13) (e)

00.55 The Firm (7:22) (e)

01.45 Pepsi MAX tónlist

06.36 Bæn 06.39 Morgunþáttur Rásar 1 06.40 
Veðurfregnir 07.00 Fréttir 07.30 Fréttayfirlit 
08.00 Morgunfréttir 08.05 Morgunstund 
með KK 08.30 Fréttayfirlit 09.00 Fréttir 09.05 
Okkar á milli 09.45 Morgunleikfimi 10.00 
Fréttir 10.03 Veðurfregnir 10.13 Tríó 11.00 
Fréttir 11.03 Samfélagið í nærmynd 12.00 
Fréttir 12.02 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir 
12.45 Veðurfregnir 12.50 Dánarfregnir 13.00 
Hilda og Harry Fréttir 14.03 Gullfiskurinn 15.00 
Fréttir 15.03 Útvarpssagan: Dagbók frá Diafani 
15.25 Skorningar 16.00 Síðdegisfréttir 16.05 
Víðsjá 17.00 Fréttir 18.00 Kvöldfréttir 18.20 
Auglýsingar 18.21 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir 
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu 
20.00 Leynifélagið 20.30 En allt eru þetta 
orð 21.10 Út um græna grundu 22.00 Fréttir 
22.05 Veðurfregnir 22.10 Orð kvöldsins 22.15 
Töframaðurinn frá Leningrad 23.05 Flakk 00.00 
Fréttir 00.05 Næturútvarp Rásar 1

12.00 Hvaleyjar (11:12) (12:12) (Hvaler) (e)

13.45 Líf í rústum (My Life in Ruins) 

15.20 Skólahreysti (e)

16.00 Djöflaeyjan (e)

16.40 Leiðarljós (Guiding Light)

17.25 Í mat hjá mömmu (4:6) (Friday 
Night Dinner) (e)

17.50 Táknmálsfréttir

18.00 Disneystundin

18.54 Víkingalottó

19.00 Fréttir

19.30 Veðurfréttir

19.35 Kastljós

20.00 Bræður og systur (101:109) (Brot-
hers and Sisters)

20.45 Svellkaldar konur Samantekt frá 
ístöltmóti kvenna sem fram fór í skautahöll-
inni í Laugardal.

21.05 Kiljan

22.00 Tíufréttir

22.15 Veðurfréttir

22.20 Hljóðganga (Walking on Sound) 
Fylgst er með Sverri Guðjónssyni kontratenór 
og japanska slagverksleikaranum Stomu Ya-
mashita semja tónverk við helga japanska, ís-
lenska og arameíska texta.

23.55 Landinn (e)

00.25 Kastljós (e)

00.50 Fréttir

01.00 Dagskrárlok

08.00 Get Shorty

10.00 Funny Money

12.00 Shark Bait

14.00 Get Shorty

16.00 Funny Money

18.00 Shark Bait

20.00 Quantum of Solace

22.00 Seraphim Falls

00.00 Lions for Lambs

02.00 Wild West Comedy Show 

04.00 Seraphim Falls

06.00 The Lookout

07.00 Barnatími Stöðvar 2

08.15 Oprah

08.55 Í fínu formi 

09.10 Bold and the Beautiful

09.30 Doctors (127:175) 

10.15 60 mínútur

11.00 The Big Bang Theory (22:23) 

11.25 How I Met Your Mother (24:24) 

11.50 Pretty Little Liars (15:22)

12.35 Nágrannar

13.00 Mike & Molly (2:24) 

13.25 Til Death (6:18) 

13.50 The Deep End (6:6) 

14.35 Ghost Whisperer (13:22) 

15.20 Barnatími Stöðvar 2

17.05 Bold and the Beautiful

17.30 Nágrannar

17.55 The Simpsons (15.21)

18.23 Veður 

18.30 Fréttir Stöðvar 2

18.47 Íþróttir 

18.54 Ísland í dag

19.11 Veður 

19.20 Malcolm In the Middle (11:22) 

19.40 Better With You (7:22)

20.05 New Girl (9:24) Frábærir gaman-
þættir um Jess sem neyðist til að endur-
skoða líf sitt þegar hún kemst að því að kær-
astinn hennar er ekki við eina fjölina felldur. 

20.30 Hannað fyrir Ísland (4:7) 

21.15 Grey‘s Anatomy (17:24)

22.00 Gossip Girl (10:24)

22.45 Pushing Daisies (9:13) Önnur 
sería þessara stórskemmtilegu og frumlegu 
þátta. Við höldum áfram að fylgjast með Ned 
og hans yfirnáttúrulegu hæfileikum.

23.30 Mið-Ísland (3:8) 

00.00 Alcatraz (9:13) 

00.45 Joe‘s Palace Áhrifamikil bresk 
mynd.

02.35 Fracture

04.25 Chase (1:18) 

05.10 New Girl (9:24) 

05.35 Fréttir og Ísland í dag

19.00 The Doctors (89:175)

19.40 American Dad (2:18) 

20.05 The Cleveland Show (6:21) 

20.30 Mið-Ísland (3:8) 

21.00 Fréttir Stöðvar 2 

21.25 Ísland í dag 

21.50 How I Met Your Mother (1:24) 

22.15 Two and a Half Men (7:24) 

22.40 White Collar (6:16) 

23.25 Burn Notice (13:20)

00.10 The Daily Show: Global Edition 

00.35 Flight of the Conchords (1:10) 

01.00 Malcolm In the Middle (11:22) 

01.25 Better With You (7:22) 

01.50 American Dad (2:18) 

02.15 The Cleveland Show (6:21) 

02.40 The Doctors (89:175)

03.20 Fréttir Stöðvar 2 

14.00 Spænski boltinn: Barcelona - Getafe 

15.45 Þýski handboltinn: Hamburg - 
RN Löwen 

17.10 Þýski handboltinn: Lemgo - 
Kiel BEINT 

18.55 Fréttaþáttur Meistaradeildar 
Evrópu

19.20 FA Cup - Preview Show

19.50 Spænski boltinn: Atl. Mardrid - 
Real Madrid BEINT

22.00 Þýski handboltinn: Lemgo-Kiel 

23.25 Spænski boltinn: Atl. Mardrid - 
Real Madrid

07.00 Blackburn - Liverpool

16.15 Fulham - Chelsea

18.05 Football League Show Sýnt frá 
síðustu leikjum í neðri deildum enska boltans. 
18.35 Wigan - Man. Utd. BEINT

20.45 Man. City - WBA

22.35 QPR - Swansea

00.25 Wolves - Arsenal

02.15 Wigan - Man. Utd. 

> Grey‘s Anatomy
Stöð 2 kl. 21.15

Grey‘s Anatomy snýr aftur 
á Stöð 2 eftir stutt fram-
leiðsluhlé og það verður mikil 
dramatík í þættinum í kvöld. 
Derek fær Meredith til að 
vinna með sér á ný en 
það gæti haft alvar-
legar afleiðingar 
og Cristinu fer að 
gruna að Owen  
haldi fram hjá 
henni.

Sími 570 2400 · oryggi.is
Stöndum vaktina allan sólarhringinn

Öryggishnappur sem bjargar
Hjúkrunarfræðingar alltaf á vakt

Með öryggishnappi Öryggismiðstöðvarinnar færðu þráðlausan reykskynjara 

beintengdan stjórnstöð. Meiri þjónusta sem eykur öryggi þitt og þinna nánustu. 

Það er einfalt og kostar ekkert að skipta um þjónustuaðila. 
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Hringdu núna!

Páskahelginni eyddi ég að furðulitlu leyti fyrir framan 
sjónvarpið. Páskadagur fór þó að mestu fram 
í hægindastólnum heima hjá mömmu og 
pabba með páskaegg í kjöltunni og horfandi á 
fótboltann. 

Oftar en ekki sér pabbi minn um að skammta 
mér harðfiskbita eða appelsínubáta meðan við 
sitjum og horfum á fótboltaleik en að þessu sinni 
snerum við hlutverkinu við og ég gaf honum 
einstaka páskaeggsbita til að japla á meðan við 
dáðumst að snilldartöktum Pauls Scholes eða 
fussuðum yfir leiðindum Marios Balotelli. Þegar 
litlu frændur mínir mættu á svæðið voru þeir að 
sjálfsögðu lokkaðir til að setjast með okkur fyrir 
framan tækið gegn því að fá einstaka súkkulaðimola 
meðan á leik stóð. Þrátt fyrir ungan aldur þeirra voru 

þeir ekki lengi að átta sig á því að við héldum með 
rauða liðinu og vildu að þeir næðu boltanum (þeir 
áttu þó aðeins erfiðara með að átta sig á að rauða 

liðið væri ekki Ísland). Þeir voru ekki lengi að læra 
hvar skyldi taka undir í hrópum og köllum og 
fylgdu okkur afanum alveg eftir í æsingnum og 
spenningnum. Svo var að sjálfsögðu áköf og 

innileg fagnaðarstund að leik loknum.
Það er oft talað um það að fjölskyldur eigi 

að eyða minni tíma fyrir framan sjón-
varpið og meiri tíma í að vera saman. 
Ég er mjög hrifin af hjólaferðum í 

Elliðaárdalnum, heimsóknum í Húsdýragarð-
inn eða góðri spilastund í faðmi fjölskyldunnar, 

en gæðastundir fjölskyldunnar geta líka átt sér stað 
fyrir framan sjónvarpið, því skal ekki gleyma.

VIÐ TÆKIÐ TINNA RÓS STEINSDÓTTIR STYRKIR FJÖLSKYLDUBÖND

Fjölskyldueflandi fótboltaáhorf



Eftir að Bón- og þvottastöðin hefur gert bílinn þinn skínandi hreinan að utan er 
tilvalið að gera hann glansandi að innan með SONAX túrbó hreinsiklútnum.

SONAX óskar Bón- og þvottastöðinni 
til hamingju með nýja og glæsilega 
stöð.

* Á meðan birgðir endast

Þú færð SONAX 
túrbó hreinsiklút 
í kaupbæti með þvotti hjá 
Bón- og þvottastöðinni*

MÁN.–FÖS. 8–18, LAU. 10–16

Bón- og  þvottastöðin notar SONAX bón og  hreinsivörur!

* Á meðan birgðir endast

MÁN.–FÖS. 8–18, LAU. 10–16

bón og hreinsivörur!
bón ogX bón o

Gildir til laugardagsins 14. apríl.

www.sonax.is
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BESTI BITINN Í BÆNUM

- getur m.a. hjálpað ef þú finnur fyrir:

Sjúkraþjálfari framkvæmir göngugreiningu hjá Heilsulandi

  Aumum hælum
  Beinhimnubólgu
 Verkjum í iljum

  Þreytuverkjum og  
pirring í fótum 

  Verkjum í hnjám

  Verkjum í baki eða  
mjöðmum

  Hásinavandamálum

Sérfræðingar Heilsulands eru Ásmundur Arnarsson 
og Jónas Grani Garðarsson sjúkraþjálfarar

GÖNGUGREINING

KAUPTHING MANAGER SELECTION
Société d'Investissement à Capital Variable
14, boulevard Royal – L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 72.942
(the „Sicav“)

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors is pleased to convene the shareholders of KAUPTHING MANAGER SELECTION to attend 
the annual general meeting to be held at the registered office of the Sicav on 30 April 2012 at 11.00 a.m. with the 
following agenda:
1. Report of the Board of Directors and of the Independent Auditor 
2. Approval of the financial statements as at 31 December 2011
3. Allocation of the results
4. Discharge to the Directors
5. Renewal of the mandate of the Independent Auditor
6. Statutory elections
7. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions 
will be taken by simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the Sicav. 
Shareholders, who wish to attend the annual general meeting, are requested to inform the Board of Directors 
(Fax nr: +352 49 924 2501 – ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days prior to the annual general meeting.

„Snaps. Það eru tvö píanó inni 
á staðnum svo það er alltaf góð 
stemning. Svo skemmir ekki fyrir 
að staðurinn er við hliðina á 
mér, en ég mæli með öndinni.“

Anna Svava Knútsdóttir, leikari og hand-
ritshöfundur. 

Tom Cruise er væntanlegur til landsins í júní 
með tökuliði stórmyndarinnar Oblivion. Þetta 
staðfesti Leifur B. Dagfinnsson, framleiðandi 
hjá framleiðslufyrirtækinu True North, í frétt 
á vef RÚV í gær.

Tom Cruise verður fimmtugur 3. júlí næst-
komandi og hyggst samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins halda upp á afmælið á Íslandi. 
Sömu heimildir herma að vinum Cruise og 
eigin konu hans, leikkonunnar Katie Holmes, 
verði boðið í veisluna. Í þeim hópi eru m.a. 
hjónin David og Victoria Beckham og Will og 
Jada Pinkett-Smith.

True North heldur utan um tökulið Oblivion 
hér á landi, en tökur fara að mestu fram uppi á 
hálendi. Tom Cruise talaði um væntanlegt stór-
afmæli í viðtali í bandaríska sjónvarpsþættin-

um Extra í desember á síðasta ári. Þar sagðist 
hann staðráðinn í að halda upp á áfangann 
þrátt fyrir að þurfa eflaust að vinna á 
afmælisdaginn. „Við höldum upp á þetta 
einhvers staðar, þó að ég verði eflaust við 
tökur á afmælisdaginn,“ sagði hann.

Ekki náðist í Leif hjá True North við 
vinnslu fréttarinnar.  - afb 

Stórafmæli Tom Cruise á Íslandi

STÓRAFMÆLI Á ÍSLANDI Tom Cruise 
er væntanlegur til landsins í júní 

og hyggst halda upp á fimm-
tugsafmælið sitt hér á landi. 

Vinum Cruise ku vera boðið til 
veislunnar, en í þeim hópi eru 
m.a. hjónin David og Victoria 

Beckham.

„Þetta verður nýtt og spennandi ævintýri fyrir 
okkur,“ segir Jörundur Ragnarsson leikari en hann 
hefur fengið inngöngu í Columbia-háskólann í New 
York og heldur utan í haust. 

Jörundur, sem er hvað þekktastur fyrir hlutverk 
sitt í Vakta-seríunum og nú síðast Heimsendi, ætlar 
í meistaranám í kvikmyndaleikstjórn og handrita-
gerð, en hann hefur lengi langað til að spreyta sig 
fyrir aftan linsuna. „Ég fékk nasaþefinn af þessu 
ferli í vinnu minni með Ragnari Bragasyni og höf-
undahópnum. Það var frábær reynsla að taka þátt í 
að móta hugmynd frá grunni og jafnt og þétt jókst 
áhugi minn á fleiri sviðum kvikmyndagerðar,“ segir 
Jörundur en námið er lágmark þrjú ár.  

Nám við kvikmyndadeild Columbia-háskólans er 
mjög eftirsótt og segir Jörundur að einungis sex 
prósent umsækjenda hafi fengið inngöngu. Leik-
stjórarnir Ísold Uggadóttir og Hafsteinn Sigurðsson 
hafa bæði lokið þessu námi við skólann. 

Jörundur var kallaður í viðtal í febrúar og fór það 
fram á Skype sem að hans sögn gekk ekki alveg að 
óskum. „Ég fékk vitlausar upplýsingar um tímamis-
muninn og var því hálf óundirbúinn fyrir framan 
tölvuna í viðtalinu. Það bætti ekki á stressið og ég 
var viss um að ég væri búinn að klúðra þessu,“ segir 
Jörundur sem fékk svo þær gleðifregnir fyrir stuttu 
að hann hefði komist inn.

Jörundur er í sambúð með leikkonunni Dóru 
Jóhannsdóttur og saman eiga þau einn son. Jörund-
ur á von á því að mæðginin fari út til hans í lok árs. 
„Stærsti þröskuldurinn er að fjármagna námið en 
það er dýrt að læra í Bandaríkjunum. Ég er samt 
vongóður og bjartsýnn og hlakka til að prófa að búa 
í New York þar sem skapandi orka blómstrar.“  - áp

Lærir leikstjórn í New York

KVEÐUR Í BILI Jörundur Ragnarsson leikari er kominn inn 
í meistaranám í kvikmyndaleikstjórn og handritagerð í 
Columbia-háskólanum í New York og fer út í haust. 

„Við lifum á tónlistinni. Það er 
pottþétt draumur hvers tónlistar-
manns,“ segir Ragnar Þórhallsson, 
annar söngvara hljómsveitarinnar 
Of Monsters and Men.

Platan My Head Is an Animal 
með Of Monsters and Men hefur 
selst í um 55 þúsund eintökum frá 
því að hún kom út í Bandaríkjunum 
3. apríl, samkvæmt vefritinu Hits 
Daily Double. Til að setja töluna í 
samhengi þá greinir Reuters frá því 
að nýjasta plata Madonnu hafi selst 
í 46 þúsund eintökum á sama tíma-
bili, en hún kom út viku á undan 
plötu Of Monsters and Men. My 
Head Is an Animal situr nú í þriðja 
sæti vinsældalista Itunes ásamt því 
að vera ofarlega á sölulistum vef-
verslunarinnar Amazon.com.

„Þetta hljómar allt mjög vel, en 
maður skilur samt ekki alveg hvað 
þessar tölur þýða, þetta er svo 
ótrúlegt,“ segir Ragnar. Hann var 
staddur í rútu í grennd við Albany 
í New York-ríki, ásamt öðrum með-
limum hljómsveitarinnar, þegar 
Fréttablaðið hafði samband. Söng-
konan Nanna Bryndís Hilmars-
dóttir segir góða stemningu í hljóm-
sveitinni. „Við vorum orðin rosalega 
þreytt eftir tónleikana í New York 
en í gær fengum við dagsfrí sem 
við eyddum uppi á hótelherbergi og 
sváfum,“ segir hún, en hljómsveitin 
hefur verið á ferðalagi um Banda-
ríkin frá 13. mars. 

Uppselt hefur verið á alla 19 tón-
leikana og innt eftir því hvort þau 
finni sjálf fyrir þessum miklu vin-
sældum svarar Ragnar því játandi. 
„Þetta er allt mjög óraunverulegt. 
Við erum beðin um eiginhandar-
áritanir og spilum fyrir fullu húsi 
öll kvöld. Maður þarf að stoppa 
reglulega til þess að klípa sig í 
handlegginn,“ segir hann.

Of Monsters and Men heldur til 
Evrópu í lok mánaðarins en fær sex 
daga frí á Íslandi áður og að sögn 
Ragnars og Nönnu hlakka þau öll 
mikið til þess að komast heim. „Ég 
hlakka til þess að borða eitthvað 
annað en hamborgara,“ segir Nanna 

Bryndís og Ragnar samsinnir því. 
„Ég hlakka til þess að borða ýsu og 
kartöflur og mömmumat. Hér er 
voða fátt í boði þegar maður borð-
ar seint að nóttu til og á hálfgerðum 
hlaupum.“  sara@frettabladid.is

atlifannar@frettabladid.is

RAGNAR ÞÓRHALLSSON: ÞETTA ER ALLT MJÖG ÓRAUNVERULEGT

Of Monsters and Men selur 
55 þúsund plötur á viku

ÓTRÚLEG VELGENGNI Hljómsveitin Of Monsters and Men nýtur talsverðra vinsælda 
í Bandaríkjunum um þessar mundir. Hljómsveitin kom á dögunum fram í þættinum 
Hoppus On Music á sjónvarpsstöðinni Fuse, þar sem þessi mynd er tekin. 

NORDIPHOTOS/GETTY

Bandarískir notendur Twitter-samskiptasíðunnar hafa 
verið einstaklega duglegir við að minnast á Of Monsters 
and Men í tístum sínum undanfarna daga. Hundruð 
færslna um hljómsveitina birtast á hverjum degi og 
flestir dásama plötuna My Head Is an Animal. Leik-
konan Lea Michele, sem er þekktust fyrir hlutverk 
sitt í þáttunum Glee, tísti um Of Monsters and Men 
á dögunum og sagðist hafa hlustað á hljómsveitina 
alla leiðina í vinnuna, á tökustað Glee.

GLEE-STJARNA Í AÐDÁENDAHÓPNUM



Safnaðu þekkingu

Forsaga Íslands
hefst 16. apríl
 
Skáldsaga sett á leiksvið: Svar við bréfi Helgu
hefst 18. apríl
 
Framhjáganga Þórbergs Þórðarsonar 1912
-merkasta ganga íslenskra bókmennta hundrað ára
hefst 18. apríl
 
Manngerðir hellar á Íslandi
skráningarfrestur til 24. apríl
 
Arcadi Volodos og rússneski píanóskólinn
skráningarfrestur til 2. maí
 
Jarðfræði Reykjaness
hefst 7. maí
 
SPLUNKUNÝ LEIKRIT!
Óvænt sjónarhorn á fjögur íslensk leikskáld
skráningarfrestur til 16. maí
 

 

Overcoming low self-esteem
hefst 27. apríl
 
Health anxiety
hefst 11. maí
 

 

HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSSVIÐ

MENNING  

FJÁRMÁL OG REKSTUR

Fjármál og vinnubrögð fyrir almenna stjórnendur
skráningarfrestur til 16. apríl

Hagfræði fasteignamarkaða
hefst 18. apríl
 
Virðismat fyrirtækja
skráningarfrestur til 1. maí

STJÓRNUN OG FORYSTA

Stjórnun og leiðtogahæfni
hefst 16. apríl
 
Hlutverk og ábyrgð stjórnarmanna í félögum
skráningarfrestur til 16. apríl
 
Skipulag starfsþróunarmála og mælingar á árangri þeirra
skráningarfrestur til 17. apríl
 
Siðareglur: Undirbúningur, skráning og ávinningur
skráningarfrestur til 19. apríl
 

Nánari upplýsingar og skráning: 
sími 525 4444    
endurmenntun.is

STARFSTENGD HÆFNI

Sölu- og ráðgjafanámskeið. Inniskór eru ekki málið
hefst 24. apríl
 
Gerð ferilskrár
skráningarfrestur til  8. maí
 
 

UPPELDI OG KENNSLA

Smábarnalistinn: Staðlaður þroskalisti handa ungbörnum
skráningarfrestur til 20. apríl

Íslenski þroskalistinn
haldið 26. apríl
 

 

Skráningarfrestur er að öllu jöfnu viku áður en námskeið hefst

UPPLÝSINGATÆKNI

Windows Communication Foundation (WCF)
hefst 16. apríl
 
Kanban í upplýsingatækni
skráningarfrestur til 26. apríl
 

PERSÓNULEG HÆFNI

Trjárækt á sumarhúsalóðum
haldið 16. apríl
 
Úr neista í nýja bók - framhaldsnámskeið
hefst 17. apríl
 
 

LÖGFRÆÐI

Rangar og brostnar forsendur í samningarétti
skráningarfrestur til 25. apríl
 

Hagnýt norska fyrir heilbrigðisstarfsfólk
skráningarfrestur til 5. maí
 

TUNGUMÁL

VERK- OG TÆKNIFRÆÐI,
ARKITEKTÚR OG UMHVERFI 
Nýr Evrópustaðall um hönnun steinsteypuvirkja:
ÍST EN 1992-1-1:2004 (Eurocode 2)
skráningarfrestur til 19. apríl
 

Fjölbreytt námskeið á næstunni



DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR  SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 VÍSIR
Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja 

Mest lesið

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

Ferðaskrifstofa

Save the Children á Íslandi

Mest stolið um páskana
Kvikmyndin Contraband, sem kom 
út í Bandaríkjunum í upphafi árs, 
er ein vinsælasta mynd ólöglegu 
deilisíðunnar The Pirate Bay. Eftir 
að hafa verið þar efst á lista yfir 
mest sóttu myndirnar um páska-
helgina er hún nú komin niður í 
það þriðja. Myndin, sem er endur-
gerð Baltasars Kormáks á íslensku 

myndinni Reykjavík 
Rotterdam, skartar 
þeim Mark Wahlberg 
og Kate Beckinsale 
í aðalhlutverkum. 
Hún hefur fengið 

góðar viðtökur vestan-
hafs og greinilegt að 

fólk alls staðar 
að úr heiminum 
hefur áhuga 
á að horfa á 
hana, þó ekki 
séu allir til í að 
greiða fyrir 
áhorfið.

Kolfinna í ítalska Vogue
Fyrirsætan Kolfinna Kristófers-
dóttir kemur fyrir í myndaþætti 
fyrir ítalska Vogue sem nefnist 
Because the Night. Ljósmyndarinn 
Steven Meisel myndaði þáttinn 
en hann myndaði meðal annars 
Madonnu fyrir bók hennar Sex 
sem kom út árið 1992. Meisel 
stundaði nám við Parsons the New 
School for Design og hefur áður 
unnið með tískuhúsum á borð við 
Versace, Valentino, Dolce & Gabb-
ana og Calvin Klein. Vogue.it birti á 
síðu sinni myndband frá tökunum 
og er andrúmsloftið 
draumkennt og svo-
lítið drungalegt. Ferill 
Kolfinnu virðist því 
vera á hraðri upp-
leið, en stúlkan vakti 
einnig mikla athygli 
fyrir frammistöðu sína 
á tískuvikun-
um í byrjun 
ársins.  
 - trs, sm

1 Virðast ráðast á hvaða hunda 
sem er

2 Kate Winslet kom við á 
Íslandi 

3 Kattardráp í Grafarvogi: Eigandi 
læðunnar gagnrýnir yfirvöld

4 Tvö flugmóðurskip á 
Persaflóa

5 Þóra stofnar kosningasjóð
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