SKOÐUN Sighvatur Björgvinsson
skrifar um loforð frambjóðenda og
byrði barna og lífeyrisþega. 16

MENNING Þau best og verst klæddu
á Óskarsverðlaunahátíðinni. 24

SPORT Landsliðskonan Guðbjörg
Gunnarsdóttir eyddi síðustu dögum í
myrkvuðu herbergi á sjúkrahúsi. 26
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FRÉTTIR

Fyrirtækjaskrá gæti
slitið 900 fyrirtækjum
Verði tillögur starfshóps um aðgerðir gegn kennitöluflakki lögfestar mun verða
hægt að slíta öllum félögum sem hafa ekki skilað ársreikningi í þrjú ár. Þau eru nú
um 900. Ferlið myndi hefjast sjálfkrafa við vanskil, að sögn ríkisskattstjóra.

Vill stóru bitana á
markað

STJÓRNSÝSLA Níu hundruð fyrir-

Forstjóri Kauphallarinnar vill stóru
bankana þrjá, Landsvirkjun og stór
sjávarútvegsfyrirtæki á markað. 10
Gróf mismunun? Ný gjaldskrá
almenningssamgangna er hitamál í
bæjarstjórn Fjarðabyggðar. Hún er
sögð mismuna íbúum eftir búsetu. 2
Skörp skil Af fjórum stærstu stjórnmálaflokkunum á Alþingi vilja tveir
ljúka viðræðum um aðild að ESB en
tveir stöðva þær. 4
Fleiri bíómyndir Framleiðandi hjá
True North stingur upp á nýrri leið til
að fá fleiri erlend kvikmyndafyrirtæki
til landsins. 8

tækjum verður slitið að óbreyttu
fái fyrirtækjaskrá heimild til að
krefjast gjaldþrotaskipta yfir öllum
þeim félögum sem ekki hafa skilað
ársreikningi fyrir síðustu þrjú
reikningsár. Skúli Eggert Þórðarson ríkisskattstjóri segir líklegt að
ferlið hefjist sjálfkrafa rjúfi félög
þriggja ára frestinn. Fjöldi virkra
félaga sem hafa ekki skilað reikningi í þrjú ár eða lengur er um 900.
Í greinargerð starfshóps sem
birti í síðustu viku tillögur að lagabreytingum og aðgerðum gegn
kennitöluflakki er lagt til að fyrirtækjaskrá, sem er hluti embættis
ríkisskattsstjóra, fái heimild sem
í núgildandi lögum er hjá ráðherra
til að krefjast skipta á félögum sem
trassa ársreikningaskil.
Í verklýsingu starfshópsins, sem

Kennitöluflakk
Í greinargerð starfshópsins er kennitöluflakk skilgreint þannig að í því
felist „stofnun fyrirtækis í sama atvinnurekstri og það félag sem hefur
verið úrskurðað gjaldþrota til að losa undirliggjandi rekstur undan fjárhagslegum skuldbindingum en viðhalda samt eignum. Í slíkum tilvikum
sitja birgjar, ríkissjóður og launþegar eftir með kröfur sem ekki fást
greiddar og aðrir verða að standa undir t.d. með framlögum í ábyrgðarsjóð
launa, hærra vöruverði o.s.frv.“

var send út í lok nóvember í fyrra,
voru meðal annars settar fram
hugmyndir um að skuldir og eignir
yrðu færðar yfir til hluthafa félaganna persónulega þegar þeim yrði
slitið með opinberu valdi. Hópurinn
breytti því í lagabreytingatillögunum og leggur nú til að ríkissjóður
greiði ríkisskattstjóra tryggingu
vegna skiptakostnaðar. Það þýðir
að kostnaðurinn lendir á ríkissjóði
ef engar eignir eru í félögunum.

Skúli Eggert segir að vanskil á
ársreikningum séu eitt stærsta
vandamálið sem embætti hans
stendur frammi fyrir og hindri
nægilegt gegnsæi viðskiptalífsins.
„Mér finnst ekki ósennilegt, verði
þessu ferli komið á, að þetta muni
gerast nánast sjálfkrafa. Ef félag
skilar ekki inn gögnum innan þessa
tíma [þriggja ára] missa eigendur
þess réttinn til að reka félagið með
takmarkaðri ábyrgð.“
- þsj
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REYNSLUAKSTUR: Chevrolet Volt/Opel
Byrjendanámske
Ampera
ið hefst 4.
mars Enn beðið eftir Volvo XC-90
Krakkayoga
Yoga kennara hefst 5. apríl
Up! tvinnbíll með drifrás XL1
nám hefst
9. ágúst Olís kynnir
Ásta Arnardótt
umhverfisvæna dísilolíu
ir • Yogavin,
s: 862 6098
Auðbrekku
• www.this
2
.is/asta • asta@this
.is

Boston
leður
Svart, Hvítt st.
Rautt st. 36-4235-48
Blátt st. 36-47

Verð: 12.900

kr.

California
(afrafmagnað
ir)
Efni: Leður

Verð: 16.900

Verð: 9.990 kr.

Paris
leður
Svart,t,
Hvítt, B
Blátt
látt
m/microﬁb
m/micr
croﬁb og
rúskinnssóla
rúskin
nnssóla
st. 3636-42
6-42

Litur: Svart, Hvítt
tt
St. 35-46

Verona
Svart, Hvítt
st. 36-41

Biðin eftir nýjum
Toyota RAV4 er á enda

Lissabon
Dömusandal
ar m//
frönskum rennilás
s
Efni: leður
litur: Hvítt, Rautt,
Svart
st. 36-42
36

kr.

Dömusandal
ar
m/frönskum
rennilás
Efni: gervileður
Litur: Grátt/Blátt,
Svart/Grátt
St. 36-42

Verð: 12.900

kr.

Audi Q2

Óhætt er að segja að margir bíði
bensínvél en það breytist nú og má
eftir nýrri og gerbreyttri fjórðu kynbúast við því að dísilútgáfa bílsins
slóð hins vinsæla jepplings Toyota
verði fullt eins vinsæl hjá íslenskRAV4. Eigendur RAV4 á Íslandi er
um kaupendum hans. Önnur ábermýmargir og hafa vafalaust margir
andi breyting er fólgin í því að varahug á endurnýjun. Sú bið er á enda
dekkið er horfið af afturhleranum
því Toyota á Íslandi hefur fengog hann opnast nú ekki til hliðar,
ið fyrsta bílinn til landsins. RAV4
heldur upp og er opnun og lokun
verður formlega kynntur hjá Tohans rafræn og nýtískuleg. Þrír
yota næstu helgi. Bíllinn hefur tekið
íslenskir blaðamenn fengu tækimiklum breytingum að ytra útliti
færi til að prufuaka nýjum RAV4
í
og hefur lengst um 20 sentímetra.
nágrenni Barcelona í síðustu viku
Innanrými hans hefur því aukist
og mun reynsluakstursgrein um
mikið. Toyota RAV4 hefur hingað
þennan nýja bíl birtast hér eftir
til einungis verið boðinn með
viku.

Audi tvöfaldar UPPLÝSING
EÐA LYF?
jepplingalínuna
Verð: 9.500 kr.

Faxafen 10, 108

Boníto ehf.
Reykjavík, sími: • Praxis
568 2870

Opið mán. –

Hyggst bæta við þremur gerðum

S

fös. kl. 11–17.

Laugardaga

Verð: 7.900 kr.

• www.frien
dtex.is

kl. 11-15

– Q2, Q4 og Q6.
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MENNING Við pabbi höfum verið
föst úti í bílskúr síðustu daga að
slípa, pússa og lakka en þetta
er smá handavinna,“ segir
hönnunarneminn Heiðdís Inga
Hilmarsdóttir, sem hefur hannað
herðatré í laginu eins og yfirvararskegg.
Herðatréð nefnist Herra Tré og
er hannað með Mottumars í huga,
en allur ágóðinn af sölunni rennur
beint til Krabbameinsfélagsins.
Heiðdís segir hugmyndina
hafa skotið upp kollinum fyrir ári
þegar afi hennar, Þórir Þórðarson, lést eftir erfið veikindi.
„Herðatrén eru gerð í hans minningu,“ segir Heiðdís. áp / sjá síðu 30

BJÖRGUN Þyrla Landhelgisgæslunnar bjargaði fimm ferðamönnum úr sjálfheldu á þaki bíls
í Landmannalaugum um klukkan
sjö í gærkvöldi.
Fólkið hafði ætlað sér að aka
yfir á sem jafnan er ekki vatnsmikil en var bæði djúp og straumhörð í gær. Það forðaði sér upp
á þak bílsins þegar vatn tók að
flæða inn í bílinn og hann fór á
kaf. Hópurinn hringdi á neyðarlínuna um klukkan fimm síðdegis.
Ekkert amaði að fólkinu þegar
þyrlan lenti með það við Landspítalann í Fossvogi þremur tímum
síðar, um klukkan átta. Einn
ferðalanganna var þó nokkuð
kaldur eftir hrakningarnar.
- sh

Bílar | Fólk

ÞRIÐJUDAGUR 26. FEBRÚAR 2013

Hannaði til
heiðurs afa

Fimm bjargað
af þaki bíls í á

2 SÉRBLÖÐ

BÍLAR

Yfirvararskeggs-herðatré:

Þyrla fór í Landmannalaugar:

6
7
9
7
8

Áfram milt í dag Í dag ríkir SV-átt,
víða 8-13 m/s og hvessir heldur við
vesturströndina í kvöld. Rigning í fyrstu
en síðar skúrir, síst norðaustan til. 4

Yo g a v i n

HÖNNUÐURINN Heiðdís Inga Hilmarsdóttir og Herra Tré.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ekki
ek

BLÓMAHAF Í FEBRÚAR Í garði Sigrúnar Tryggvadóttur við Laufásveg standa margvíslegar jurtir í blóma og engu líkara en að

vorið sé komið.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hitinn á landinu undanfarna daga hefur blómgað margan garðinn:

/ = Ð ;(  / Ø : 0 ð    : Ð (    ( J [ H ] P Z       

Skógarblámi heillaði prófessor
8°

NÁTTÚRA „Allt í einu sá ég mann
liggja á veggnum hjá mér að
mynda blómið í bak og fyrir. Þá
kom í ljós að það var norskur
grasa fræðiprófessor sem hafði
skrifað heila bók um plöntuna og
var yfir sig hrifinn yfir að sjá hana
í blóma hérna á Íslandi,“ segir Sigrún Tryggvadóttir, íbúi á Laufásvegi 75.
Plantan er norska þjóðarblómið
skógarblámi og hefur verið í garðinum frá því að húsið var byggt
árið 1928. Hitinn undanfarna daga
hefur gert það að verkum að blóm

springa út og runnar og tré eru
mörg hver farin að laufgast. Þrátt
fyrir að frost sé í kortunum segir
Kristinn Þorsteinsson garðyrkjufræðingur ástæðulaust að örvænta.
Helsta áhyggjuefnið sé mikið frost
í jörðu þegar jarðvegur er mjög
blautur eins og á höfuðborgarsvæðinu eftir miklar rigningar.
„Á yngri plöntur getur komið
rótarskaði ef jarðvegurinn þenst
mikið út í frostinu,“ segir Kristinn.
„En maður sér þetta nánast á
hverju ári, að gróðurinn fer af stað
í hitatíð og svo kemur frost, án þess

hiti var í Reykjavík,
á Akureyri,
Egilsstöðum og
Kirkjubæjarklaustri klukkan
18 í gær.

að maður þurfi að óttast skaða.
Þetta er plöntunum eðlilegt.“
Kristinn segir að nú sé tíminn til
að klippa tré og runna en best sé að
bíða með viðkvæmari plöntur eins
og ágræddar rósir.
- sv / sjá síðu 4

Síðumúli 16 • 108 Reykjavík
Sími 580 3900 • www.fastus.is
Verslun opin mán-fös 8.30 -17.00
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SPURNING DAGSINS

Jóhanna, hvað er hægt að
segja við svona vélabrögðum?
„Nú, súperkalífragilistíkexpíalídósum.“
Jóhanna Vigdís Arnardóttir fer með titilhlutverkið í söngleiknum Mary Poppins. Gera
þurfti fjögurra mínútna hlé á frumsýningu
sýningarinnar á föstudagskvöld þar sem tölva
fraus í upphafi ákveðins atriðis.

Fjórar konur ákærðar fyrir að afklæða stúlku og ganga í skrokk á henni:

Kröfu Gunnars hafnað:

Rökuðu hárið af fórnarlambinu

Guðlaugur Þór
ber ekki vitni

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur gefið út ákæru á
hendur fjórum konum á aldrinum nítján til 27 ára
fyrir ólögmæta nauðung og hrottalega líkamsárás á
23 ára konu í íbúð í Mosfellsbæ.
Samkvæmt ákærunni var árásin
framin 14. janúar 2012. Konurnar
fjórar, sem eru nítján, 23, 24 og 27
ára og búsettar um allt höfuðborgarsvæðið, munu hafa veist í sameiningu
að þeirri fimmtu, þar sem hún lá
sofandi í einu herbergi íbúðarinnar.
Í ákærunni segir að þær hafi allar slegið
hana ítrekað í andlitið og að sú elsta og sú
yngsta hafi rakað af henni nánast allt hárið á meðan

hinar héldu henni fastri. Til þess notuðu þær rafmagnsrakvél sem sú yngsta hafði með sér í þeim tilgangi.
Þá er þeim gefið að sök að hafa í kjölfarið með
hótunum neytt hana úr öllum fötum nema brjóstahaldara.
Stúlkan sem ráðist var á hlaut glóðarauga og eymsli þar í kring, mar yfir
gagnauga, aðra áverka í andliti,
auk þess sem kvarnaðist upp
úr tönn. Ákæran verður
þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. - sh

DÓMSMÁL Guðlaugur Þór Þórðar-

son, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, mun ekki bera vitni
í máli ríkissaksóknara gegn
Gunnari Andersen, fyrrverandi
forstjóra Fjármálaeftirlitsins þrátt
fyrir kröfu Gunnars. Hæstiréttur
staðfesti í gær úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur þess efnis.
Gunnar vildi einnig láta leiða
Ágústu Johnson, konu Guðlaugs,
og Landsbankamennina Sigurjón
Árnason og Hauk Þór Haraldsson
sem vitni. Því var líka hafnað. - sh

HEIMURINN
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Hrossakjöt í Ikea-bollum

1

TÉKKLAND Sænska verslanakeðjan IKEA hætti í gær að selja kjötbollur á

veitingastöðum sínum eftir að fréttir bárust frá Tékklandi um að þar hefði
fundist hrossakjöt í frosnum kjötbollum, sem framleiddar eru af IKEA en seldar
sem svína- og nautakjötsbollur. Á vefsíðu IKEA í Svíþjóð var fullyrt að sölu
kjötbolla hefði einungis verið hætt til að róa viðskiptavini.

Kardínáli segir af sér

2

BRETLAND Keith O‘Brien, erkibiskup kaþólsku kirkjunnar á Bretlandi, hefur
sagt af sér vegna ásakana um kynferðisbrot. Hann sagðist jafnframt ekki
ætla að taka þátt í páfakjöri, þótt hann sé einn af kardínálunum 117 sem hafa
rétt til að velja nýjan páfa. O‘Brien verður 75 ára í næsta mánuði og hefði hvort
eð er hætt sem erkibiskup þegar þeim aldri er náð.

Assad til í viðræður

3

SÝRLAND Sýrlandsstjórn sagðist í gær ekkert hafa lengur á móti því að hefja

viðræður við uppreisnarmenn, sem hafa reynt að steypa stjórn Bashar al
Assads forseta af stóli. Walid al Moallem utanríkisráðherra fullyrti þetta eftir að
hafa átt fund með rússneskum embættismönnum. Átökin í landinu hafa kostað
meira en 70 þúsund manns lífið frá því þau hófust fyrir nærri tveimur árum.

Ferðafólk hafi varann á:

Olíuslysið í Mexíkóflóa:

Vara við flóði í Reyna að sækja
Ölfusá og Hvítá milljarða til BP
VEÐUR Vegna mikilla vatnavaxta

undanfarna daga varar Veðurstofan við flóðum í Hvítá og
Ölfusá.
Bændum með búfénað nálægt
Hvítá og Ölfusá er ráðlagt að
færa búféð frá ánum í dag. Jafnframt er flóðahætta á Suðurlandi
og Suðausturlandi í Hverfisfljóti
og Djúpá.
Ferðafólki og öðrum er ráðlagt
að halda sig fjarri ánum.
- th

BANDARÍKIN/CNN Fram undan eru
söguleg réttarhöld á milli olíurisans BP og bandarískra stjórnvalda
um það hvort BP þarf að greiða
milljarða dollara í bætur vegna
olíuslyssins á Mexíkóflóa árið
2010. Félagið hefur þegar viðurkennt ábyrgð og greitt háar bætur.
BP berst fyrir því að lágmarka
fjárhagslegan skaða sinn; mótaðilar fyrirtækisins telja að því
beri að greiða bætur sem eiga sér
vart hliðstæðu í sögunni.
- shá

Á FERÐ Í FJARÐABYGGÐ Um 85 kílómetrar eru á milli Neskaupstaðar og Stöðvarfjarðar. Hvert gjaldsvæði er 15 kílómetrar.
Íbúar jaðarbyggðanna horfa fram á aukinn kostnað við að sækja þjónustu í miðju sveitarfélagsins á Reyðarfirði. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gjaldskrá sögð fela í
sér grófa mismunun
Ný gjaldskrá fyrir almenningssamgöngur í Fjarðabyggð er orðin hitamál innan
bæjarstjórnar. Ekki greiða allir íbúar lengur sama gjald eins og var heldur ræður
búseta kostnaði. Mismunun, segir minnihlutinn en meirihlutinn hafnar gagnrýni.
SVEITARSTJÓRNARMÁL Minnihlut-

inn í bæjarstjórn Fjarðabyggðar
gagnrýnir hart nýja gjaldskrá
fyrir almenningssamgöngur innan
sveitarfélagsins. Með nýrri gjaldskrá er íbúum sveitar félagsins
mismunað, er fullyrt, enda sveitarfélaginu skipt upp í nokkur gjaldsvæði sem verður til þess að kostnaður íbúa jaðarbyggða eykst.
Meirihluti bæjarstjórnar hafnar
gagnrýninni með öllu.
Elvar Jónsson, oddviti Fjarðalistans í bæjarstjórn Fjarðabyggðar, segir það skoðun minnihlutans að Fjarðabyggð eigi að
vera eitt gjaldsvæði fyrir alla
notendur almenningssamgangna.
Hann vísar í bókun Fjarðalistans
þar sem segir að í sameinuðu fjölkjarna sveitarfélagi sé ekki „eðlilegt að gert sé upp á milli íbúanna
og þeir sem þurfa að sækja
atvinnu, skóla eða þjónustu um

lengstan veg greiði mest.“ Elvar
segir breytta gjaldskrá ekkert
annað en mismunun sem gangi
gegn hugmyndum um Fjarðabyggð
sem eina sterka heild. „Það er
mat okkar að sú ákvörðun meirihlutans í bæjarstjórn Fjarðabyggðar að skipta sveitarfélaginu
upp í nokkur gjaldsvæði sé mikið
högg fyrir sameiningarferlið. Það
er rökrétt að álíta sem svo að jöfnuður meðal íbúa sveitarfélagsins,
eins og frekast er kostur, sé stórt
atriði í því að þeir upplifi sig sem
hluta af einni heild – einu sveitarfélagi,“ segir Elvar.
Jens Garðar Helgason, formaður bæjarráðs, hafnar gagnrýni Fjarðalistans og segir samgöngukerfið mikið framfaraskref
fyrir íbúa sveitarfélagsins og það
sé ríflega niðurgreitt. „Að nota
þennan ferðamáta kostar tíunda
hluta þess að ferðast með einka-

bíl. Það hlýtur að vera stórkostlegt
framfaraskerf.“
Spurður um gagnrýni sem lýtur
að mismunun íbúa innan Fjarðabyggðar eftir búsetu svarar Jens
Garðar með dæmi og segir að
Norðfirðingur sem notar kerfið
mikið þurfi að borga rúmlega
þúsund krónum meira á ársgrundvelli sé miðað við Reyðarfjörð sem
miðju sveitarfélagsins. Þá greiði
börn undir 16 ára aldri ekkert;
framhaldsskólanemar, eldri borgarar og fatlaðir borgi eitt gjald.
Spurður hvort öflugt sveitarfélag
eins og Fjarðabyggð geti ekki veitt
öllum íbúum sama verð á ferðum
segir Jens Garðar að það myndi
kosta 20 til 30 milljónir króna og
minnihlutinn verði að svara því
hvaða þjónustu á að skerða á móti.
Þetta fé sé ekki til í sjóðum Fjarðabyggðar eins og stendur.
svavar@frettabladid.is

Vinstrimenn sigursælir á Ítalíu en Berlusconi náði einnig árangri:

Grínistinn Grillo í lykilstöðu
ÍTALÍA, AP Bandalag vinstri- og miðjuflokka hlaut

NÁM Í TÖLVUVIÐGERÐUM
Næstu námskeið byrja 6. og 7. mars
Þetta vinsæla námskeið er fyrir þá sem vilja starfa
við tölvuviðgerðir, uppfærslur og endurbætur.
Námskeiðið er verklegur undirbúningur fyrir A+
gráðurnar frá Comptia.
Allar nánarið upplýsingar er að ﬁnna á ntv.is

flest atkvæði í kosningum til neðri deildar Ítalíuþings. Þeir höfðu ríflega 30 prósent þegar búið var
að telja um þrjá fjórðu atkvæða í gærkvöldi. Hægri
flokkarnir, með hinn umdeilda Silvio Berlusconi í
fararbroddi, voru þá með um 28,5 prósent.
Berlusconi virtist hins vegar ætla að fá heldur
fleiri atkvæði en Pier Luigi Bersani í kosningum til
öldungadeildar þingsins og getur því staðið í vegi
fyrir myndun starfhæfrar vinstri stjórnar.
Það er hins vegar skemmtikrafturinn Beppo
Grillo sem kominn er í lykilstöðu, því hin nýstofnaða
Fimm stjörnu hreyfing hans hlaut nærri tuttugu
prósent atkvæða í neðri deild og um 25 prósent í efri
deildina. Grillo er kjaftfor grínisti og hefur ekki
boðað skýra stefnu heldur notað kosningabaráttuna
til að úthúða flokkunum sem fyrir eru.
Flokkur Marios Monti forsætisráðherra fékk
aðeins tíu prósent atkvæða, eins og spáð hafði verið.
Nái Bersani, leiðtogi vinstri flokkanna, nægum þingstyrk fær hann væntanlega Monti til liðs við sig,
því Bersani hefur boðað framhald á þeirri ströngu
aðhaldsstefnu sem Monti stóð fyrir.
- gb

BEPPO GRILLO Nærri fimmti hver kjósandi greiddi Fimm
stjörnu hreyfingu hans atkvæði sitt.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Í þágu heimilanna
Á landsfundi Sjálfstæðisflokksins um helgina voru samþykktar markvissar aðgerðir
í þágu heimilanna sem eru raunhæfar og má koma í framkvæmd án tafar.

Lækkum skatta og
hækkum útborguð laun

›

Sköpum fleiri og
verðmætari störf

› Lækkum tryggingagjald á

› Einföldum skattkerfið og
fellum út þrepaskiptingu.

› Afnemum stimpilgjöld.

fyrirtækin svo þau geti greitt
hærri laun og ráðið fleiri
starfsmenn.

› Nýtum tækifæri í orkuauðlindum með ábyrgum hætti
til hagsbóta fyrir alla.

Lækkum vöruverð

› Lækkum virðisaukaskatt.

› Gefum atvinnulífinu frið
til að skapa fleiri og
fjölbreyttari störf.

› Einföldum og lækkum
vörugjöld og afnemum
þau að lokum.

› Drögum úr vægi verðtryggingar á húsnæðisog neytendalánum.

› Auðveldum afborganir
af húsnæðislánum með
skattaafslætti.

› Fellum niður skatt þegar
greitt er inn á höfuðstól
húsnæðislána í stað þess
að greiða í séreignarsjóð.

› Leyfum skuldsettum
Lækkum bensínverð með
lægri eldsneytisgjöldum

› Lækkum eldsneytisgjaldið
- það skilar sér til heimilanna
og lækkar höfuðstól lána.

Kynntu þér ályktanir landsfundar á xd.is

Tökum á skulda- og
greiðsluvanda heimilanna

íbúðareigendum að hefja
nýtt líf án gjaldþrots.
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GENGIÐ
25.02.2013

Mistök voru gerð hjá Fasteignaskrá Íslands varðandi Skíðaskálann í Hveradölum:

Bandaríkjadalur

126,12 126,72

Sterlingspund

190,98 191,90

Evra

167,14 168,08

Dönsk króna

22,401 22,533

Norsk króna

22,385 22,517

Sænsk króna

19,748 19,864

Japanskt jen

1,3431 1,3509

SDR

191,32 192,46

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
227,2552

Þorvaldur Þorsteinsson látinn
Þorvaldur
Þorsteinsson, myndlistarmaður
og rithöfundur, lést
laugardaginn
23. febrúar
í borginni
Antwerpen í
Belgíu. Þorvaldur var 52 ára,
fæddur 7. nóvember 1960 á
Akureyri. Hann lætur eftir sig
eiginkonu, Helenu Jónsdóttur,
tvö fósturbörn og tvö afabörn.
Þorvaldur sinnti myndlistarkennslu um árabil, hélt
fjölda einkasýninga á Íslandi
og í Evrópu og tók þátt í fjölda
sýninga með öðrum. Hann var
forseti Bandalags íslenskra
listamanna frá 2004 til 2006.
Þorvaldur var líka virkur rithöfundur og leikskáld. Þekktustu ritverk hans eru barnabókin Skilaboðaskjóðan og
sögurnar um Blíðfinn, auk leikritsins And Björk, of course.

OR óskaði eftir lokun:

Nesjavallaleið
lokuð til vors
SAMGÖNGUMÁL Vegagerðin hefur

ákveðið að loka Nesjavallaleið
fyrir umferð það sem eftir lifir
vetrar, að ósk Orkuveitu Reykjavíkur.
Engin vetrarþjónusta hefur
verið á Nesjavallaleið og hafa
aðstæður til aksturs því verið
mjög mismunandi. Á tíðum hefur
verið mjög hált á veginum eða
hann ófær með öllu.
Lokunin hefur þegar tekið gildi
og verður ekki opnað aftur fyrr
en aðstæður leyfa í vor. Settar
hafa verið upp merkingar um
lokun vegarins, auk lokunar á
veginum sjálfum.
- shá

Enn í eigu kaupanda þótt seljandi vilji rifta
VIÐSKIPTI Skíðaskálinn í Hveradölum er enn eign samnefnds
einkahlutafélags sem keypti
skálann í september síðastliðnum
en er ekki kominn aftur í hendur
seljandans eins og sagt var í
Fréttablaðinu í síðustu viku.
Frásögn Fréttablaðsins byggði
á skráningu Skíðaskálans hjá
Fasteignaskrá Íslands. Vegna
mistaka þar var skálinn færður
aftur yfir á félagið SHS-veitingar
ehf. þann 11. janúar síðastliðinn.
Byggði sú skráning á einhliða
yfirlýsingu SHS-veitinga um

riftun kaupsamningsins vegna
vanefnda kaupandans sem láðst
hafði að borga 6,5 milljóna króna
afborgun 7. janúar.
Kaupandinn samþykkir hins
vegar alls ekki riftun samningsins. Samkvæmt upplýsingum
frá Sýslumanninum á Selfossi er
kaupandinn því eigandi Skíðaskálans þar til úr riftunarmálinu
hefur verið skorið.
Inga Lísa Sólonsdóttir, eigandi
Skíðaskálans í Hveradölum ehf.
kveðst nú vinna hörðum höndum
að því að finna fjármagn til að

SKÍÐASKÁLINN Í HVERADÖLUM Fyrrverandi eigandi vill rifta kaupsamningi en

kaupandinn vill halda Skíðaskálanum.

ljúka kaupunum. Hún hafi enn á
prjónunum ýmis áform um upp-

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

byggingu starfsemi á svæðinu.
- gar

Óþarft er að örvænta þótt
frostið bíti brátt í blöðin
Hlýindin undanfarna daga hafa gefið okkur sumum græna runna og blómstrandi garða. Þó er spáð frosti í lok
vikunnar og segir garðyrkjufræðingur helsta áhyggjuefnið vera rætur sem gætu skaðast ef jörð er mjög blaut.
VORIÐ HEILSAR VIÐ
ÞINGHÚSIÐ Grænt

NÁTTÚRA Íslendingar þurfa ekki að

örvænta þótt frostið taki að læsa
sig í nýju brumin á garðrunnum
og blóm haustlaukanna þegar líða
tekur á vikuna.
Glöggir garðyrkjuáhugamenn
hafa eflaust séð græn lauf og fagurlita krókusa gægjast fram eftir hlýindin á landinu undanfarna daga, en
það eru bláar tölur í kortunum sem
geta gert að verkum að viðkvæmar
plöntur sem eru komnar langt af
stað kelur eða þær skemmast.
Kristinn Þorsteinsson, garðyrkjufræðingur og fræðslustjóri
Garðyrkjufélags Íslands, segir
helsta áhyggjuefnið vera frost í jörð
þegar jarðvegur er mjög blautur
eins og á höfuðborgarsvæðinu eftir
miklar rigningar.
„Á yngri plöntur getur komið
rótarskaði ef jarðvegurinn þenst
mikið út í frostinu,“ segir Kristinn.
„En maður sér þetta nánast á hverju
ári, að gróðurinn fer af stað í hitatíð og svo kemur frost, án þess að
maður þurfti að óttast skaða. Þetta
er plöntunum eðlilegt.“
Hann segir að nú sé tíminn til
að klippa niður runna og tré fyrir
sumarið. Þó er betra að bíða lengur
fram á vorið með viðkvæmari
plöntur eins og ágræddar rósir.
Misplar, toppar og fleiri runnategundir sem eru farnar að grænka,
eru harðgerðari og þola vel litlar
frosthörkur þótt blað hlífar séu
komnar í ljós.
„Ég hef ekki neinar sérstakar
áhyggjur af því sem er að gerast
þessa stundina, en ég hefði ekki
viljað sjá hitann vera deginum
lengur,“ segir Kristinn.
sunna@frettabladid.is

brum á runnunum við
Alþingishúsið gefur
óneitanlega fyrirheit
um að vor sé í vændum
þótt allt útlit sé fyrir
að hitatölur bláni í lok
vikunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hiti féll um 20
gráður á 12 tímum
Þann 9. apríl árið 1963 gerðist það
sem sumir óttast nú eftir óvenjulegan hlýindakafla. Hitastigið féll
um tuttugu gráður á tólf klukkutímum sem gerði að verkum að
tré bókstaflega rifnuðu í sundur
vegna frostsins. „Það var ævintýri
út af fyrir sig,“ segir Kristinn. „En
það sem var jákvætt við það var
að þá fóru menn að huga frekar
að ræktun plantna sem hentuðu
betur fyrir íslenskt veðurfar.“
Þegar hlýna tekur í veðri verða
efnaskipti hjá laufplöntum sem
gera það að verkum að lauf
og blaðhlífar koma fram. Þau
efnaskipti ganga svo oftast til baka
án vandkvæða þegar kólnar á ný,
svo framarlega sem það snöggfrýs
ekki.

Skógarbláminn í blóma á
Laufásvegi
Norskur skógarblámi (Hepatica nobilis) stendur
nú í blóma í garði Sigrúnar Tryggvadóttur, íbúa á
Laufásvegi 75, og vakti athygli norsks grasafræðiprófessors sem átti leið hjá húsinu. Skógarbláminn
hefur verið í garðinum allt frá því að húsið var
byggt árið 1928. Fjórir ættliðir hafa búið í húsinu
og segir frænka Sigrúnar, sem fædd er árið 1921,
að það hafi alltaf verið í þessum hluta garðsins.
Heldur óalgengt er að skógarbláminn blómstri
svona snemma, þá sérstaklega hér á landi. Í Noregi
þykir blómið öruggur vorboði.
Fleiri blóm eru farin að koma upp í garðinum á
Laufásvegi, eins og páskaliljur og túlípanar. Vetrargosar og krókusar eru komnir í blóma. Að sögn
Kristins eru þetta þær plöntur sem standa sig hvað
best ef það koma frosthörkur. „Það þarf engar
áhyggjur að hafa af þeim,“ segir hann. „Þetta
eru tegundirnar sem falla síðast ef það kemur
gjöreyðing hjá okkur.“

Gildistími korta er um hádegi
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inn er í fullum blóma í
garðinum á Laufásvegi.
Hann þykir öruggur
vorboði í Noregi.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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KÓLNAR Á MORGUN Í dag verður milt og vætusamt en á morgun kólnar smám
saman með deginum ásamt því að úrkoma fer minnkandi. Á fimmtudaginn eru horfur
á vægu frosti norðanlands og það léttir til í flestum landshlutum.
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Alicante 12°
Aþena 17°
Basel
5°

Berlín
4°
Billund
3°
Frankfurt 5°

Friedrichshafen 2°
1°
Gautaborg
Kaupmannahöfn 1°

Las Palmas 20°
London
6°
Mallorca
10°

New York 7°
Orlando 27°
Ósló
0°

París
3°
San Francisco 16°
Stokkhólmur 0°

2°
Fimmtudagur
Fremur hæg breytileg átt.
Soffía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is, Elsa Jensdóttir elsaj@365.is, Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@365.is
og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Félagsbústaðir eru til fyrirmyndar

2013

E N N E M M / S Í A / N M 5 6 74 7

FÉLAGSBÚSTAÐIR HF. ERU HANDHAFI FORVARNARVERÐLAUNA VÍS ÁRIÐ 2013
Félagið hlýtur verðlaunin fyrir framúrskarandi árangur í
forvörnum og öryggismálum. Til að mynda hefur nánast
tekist að útrýma brunum á undanförnum ﬁmm árum.

VÍS | ÁRMÚLA 3 | 108 REYKJAVÍK | SÍMI 560 5000 | VIS.IS

Við erum stolt af samstarﬁnu við Félagsbústaði og
setjum markið hátt með öllum viðskiptavinum okkar.
Forvarnir skila árangri.
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VEISTU SVARIÐ?

Seðlabankinn heldur fast við það að ríkur trúnaður hvíli á efni símtals um neyðarlán til Kaupþings:

Mega sjá útskrift af símtali Geirs og Davíðs
ALÞINGI Fulltrúar í fjárlaga-

1. Hver skrifaði bókina Ósjálfrátt?
2. Hver er formaður Félags kvenna í
kvikmyndum og sjónvarpi, KIKS?
3. Hver leikstýrir Mary Poppins, nýrri
uppfærslu Borgarleikhússins?
SVÖR

nefnd Alþingis geta fengið að
lesa útskrift af samtali Davíðs
Oddssonar og Geirs H. Haarde
um 500 milljóna evra þrautarvaralán Seðlabanka Íslands til
Kaupþings. Már Guðmundsson
seðlabankastjóri og Sigríður
Loga dóttir, aðallögfræð ingur
bankans, hafa tilkynnt Birni
Val Gíslasyni, formanni nefndarinnar, þetta bréfleiðis.
Lánið var veitt um hádegisbil
þann 6. október 2008, daginn sem

Geir lýsti því í sjónvarpsávarpi
að íslenska efnahagskerfið væri
að hrynja.
Fjárlaganefnd hefur unnið
skýrslu til Alþingis um málið
og reynt að grafast fyrir um tildrög lánveitingarinnar. Meðal
þess sem óskað hefur verið eftir
er afrit af símtali Davíðs, þá formanns bankaráðs Seðlabankans,
til Geirs, þá forsætisráðherra.
Seðlabankamenn telja sér ekki
heimilt, sökum þagnarskyldu,
að afhenda upptöku af símtalinu

en segja í bréfinu til Björns
Vals að unnt væri að fara sömu
leið og áður hefur verið gert, að
leyfa nefndarmönnum að lesa útskriftina, án þess að þeir fengju
að halda eintökum af því eða
vitna til þess.
Þetta var einnig gert þegar
fjárlaganefnd og utanríkismálanefnd vildu fá að heyra upptöku
af samtali Davíðs við Merwyn
King, þáverandi seðlabankastjóra Bretlands.
- sh

BJÖRN VALUR
GÍSLASON

MÁR
GUÐMUNDSSON

1. Auður Jónsdóttir. 2. Dögg Mósesdóttir.
3. Bergur Þór Ingólfsson.

Skilin hafa skerpst í
afstöðu til viðræðna
Að loknum landsfundum um helgina hafa þeir stjórnmálaflokkar sem notið hafa
mests fylgis birt stefnu sína í Evrópumálum. Tveir vilja ljúka viðræðum um Evrópusambandsaðild og tveir stöðva þær. Línur virðast dregnar í stjórnarmyndun.
FRÉTTASKÝRING
Geta flokkarnir náð saman um
Evrópumál?

www.promennt.is

BÆTTU VIÐ
ÞIG ÞEKKINGU
EXCEL FRH.
Promennt býður upp á framhaldsnámskeið í Excel þar
sem þátttakendur munu meðal annars læra hvernig beita
má Excel á stórar töﬂur og vinna úr gögnum á fjölbreyttan
hátt. Einnig verður farið í notkun Excel við ﬂóknari verkefni
og útreikninga. Námskeiðið er tilvalið fyrir þá sem vilja nota
töﬂureikni við sín daglegu störf og vilja jafnframt auka
kunnáttu sína og þekkingu á Excel.

Haldi Sjálfstæðisflokkurinn sig
við mjög afdráttarlausa stefnu í
Evrópumálum sem samþykkt var á
nýafstöðnum landsfundi flokksins
er vandséð að hann fái starfað
með öðrum en Framsóknarflokki
í ríkisstjórn að loknum kosningum
í vor.
„Áréttað er að aðildarviðræðum
við ESB verði hætt og þær ekki
teknar upp aftur nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu,“
segir í stjórnmálaályktun landsfundarins. Þar kemur einnig fram
að landsfundurinn telji að hagsmunum Íslands sé betur borgið
með því að standa fyrir utan
Evrópusambandið.
Er þarna ákveðinn samhljómur
við ályktun flokksþings Framsóknarflokksins um utanríkismál frá tíunda þessa mánaðar.
Þar sögðust Framsóknarmenn
telja hag Íslands best borgið utan
Evrópusambandsins. „Ekki verði
lengra haldið í aðildarviðræðum

við Evrópusambandið nema að
undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu.“
Samfylkingin áréttaði hins
vegar í landsfundarsamþykkt
sinni um utanríkismál í byrjun
mánaðarins það álit að þjóðin
ætti „kröfu á að fá fullgerðan
samning í hendur til samþykktar
eða synjunar í þjóðaratkvæðagreiðslu“. Forga ngsverkefni
jafnaðarmanna væri að halda
aðildarviðræðum áfram „af fullri
einurð“, líkt og segir í stjórnmálaályktun fundarins.
Vinstrihreyfingin – grænt
framboð (VG) lauk einnig landsfundi núna um helgina og áréttaði
í ályktun sinni um utanríkismál
að fundurinn teldi hagsmunum
Íslands best borgið utan Evrópusambandsins en vildi þó ljúka
aðildarviðræðum við sambandið
og setja ferlinu tímamörk, til
dæmis eitt ár frá kosningum.
„Þjóðin kjósi síðan um niðurstöður aðildarviðræðnanna,“ segir
í ályktun VG, sem jafnframt vill
beita sér fyrir því að tryggðar
verði breytingar á stjórnarskrá

þannig að þjóðaratkvæðagreiðslan
verði bindandi en ekki aðeins ráðgefandi.
Síðan má velta upp þeirri spurningu hvort tilkoma nýs stjórnmálaafls, Bjartrar framtíðar, sem
mælst hefur með allnokkuð fylgi
komi til með að breyta mögulegu
landslagi stjórnar myndunar,
en vandséð er málamiðlun hjá
hinum flokkunum sem setið hafa
í stjórn og vilja ýmist slíta viðræðum við Evrópusambandið og
hefja þær ekki að nýju fyrr en
eftir þjóðaratkvæðagreiðslu, eða
ljúka þeim viðræðum sem hafnar
eru og leggja niðurstöðuna í dóm
þjóðarinnar.
Í stefnuyfirlýsingu Bjartrar
framtíðar kemur hins vegar fram
að flokkurinn vilji beita sér fyrir
því að „Íslendingar landi eins
góðum samningi og völ er á við
Evrópusambandið og að þjóðin
taki afstöðu til aðildar á grunni
fullkláraðs samnings í þjóðaratkvæðagreiðslu, að undangenginni
upplýstri og vandaðri umræðu“.
olikr@frettabladid.is

Morgunhópur hefst 11. marsƫƫđƫƫ 2®( $¨,1.ƫ$!"/0 14. mars
Lengd: 15 std.ƫƫđƫƫ!.zčƫ29.900 kr.

BÓKHALD – GRUNNUR
Hnitmiðað nám fyrir starfandi skrifstofu- og verslunarfólk
eða þá sem hafa hug á að starfa á þeim vettvangi. Námið
hentar einnig einstaklingum með sjálfstæðan atvinnurekstur
og þeim sem eru að hefja rekstur og vilja vera sem mest
sjálfbjarga við bókhaldið.
+.#1*ġƫ+#ƫ'2®( $¨,1.ƫđƫƫ!"/0čƫ6. mars.ƫƫđƫƫ !*# čƫ110 std.
!.zčƫ109.000 kr.

FACEBOOK SEM MARKAÐSTÆKI
Námskeiðið Facebook sem markaðstæki er fyrir þá sem vilja
auka sölu sína með notkun samfélagsvefjarins Facebook.
Farið er í allt frá því hvernig Facebook-síður eru stofnaðar til
þess hvernig samfélagsvefurinn er notaður sem markaðstæki.
Hvað ber að varast og hvar liggja tækifærin? Hvað virkar og
hvað virkar ekki? Hvernig nær maður árangri og hvenær er
maður að eyða tíma sínum til einskis?
2®( $¨,1.ƫƫđƫƫ!"/0čƫ6. marsƫƫđƫƫ !*# čƫ9 std.ƫƫđƫƫ!.zčƫ29.000 kr.

Skráning fer fram á

www.promennt.is

PIPAR\TBWA t SÍA

og þar má einnig ﬁnna
allar nánari upplýsingar.

Skeifunni 11B đ 108 Reykjavík đ Sími 519 7550 đ promennt@promennt.is

ÁRNI PÁLL
ÁRNASON

KATRÍN
JAKOBSDÓTTIR

SIGMUNDUR DAVÍÐ
GUNNLAUGSSON

BJARNI BENEDIKTSSON

GUÐMUNDUR
STEINGRÍMSSON

ASÍ leggur til að Íslendingar fari dönsku leiðina á félagslegum leigumarkaði:

Húsaleiga yrði allt að 43% lægri
HÚSNÆÐISMÁL Hægt yrði að leigja 100 fermetra
íbúð á höfuðborgarsvæðinu á tæpar 88 þúsund
krónur á mánuði ef hið opinbera byði upp á félagslegt leiguhúsnæði að danskri fyrirmynd. Þetta segir
Alþýðusamband Íslands, sem kynnti í gær hugmyndir sínar um upptöku sambærilegs kerfis hér á
landi.
Danska kerfið gengur þannig fyrir sig að íbúarnir
reiða fram tvö prósent af kostnaði húsnæðisins í
upphafi og fá þau svo endurgreidd þegar þeir flytja
út. Í ímynduðu dæmi ASÍ um hina dæmigerðu 100
fermetra íbúð á höfuðborgarsvæðinu yrði það framlag rétt tæp hálf milljón.
Yrði dönsku fyrirmyndinni fylgt væri leigan í
hinu félagslega húsnæðiskerfi 29 til 43 prósentum
lægri en leiguverð á markaði í dag, samkvæmt
útreikningum ASÍ. Munurinn yrði mestur í Reykjavík og annars staðar á höfuðborgarsvæðinu.
Í skýrslu ASÍ segir að mikilvægt sé að tryggja
nægt framboð af félagslegu húsnæði fyrir tekjulágar fjölskyldur og koma jafnframt í veg fyrir
stéttskipt íbúamynstur.
Þá segir í skýrslunni að danska leiðin sé heppileg,

DÝRT Félagslegar leiguíbúðir í Reykjavík yrðu að meðaltali 43
prósentum ódýrari en leiguverð á markaði nú.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

þar sem hún verji leigjendur fyrir utanaðkomandi
hækkunum á húsaleigu, svo sem vegna vaxtahækkana eða breytinga á fasteignaverði.
- sh

VW Passat
V

Highline

Árgerð 2011, bensín/metan
E
Ecofuel,
Ekinn 50.000 km, sjálfskiptur
E

Ásett verð:

4.690.000,-

MIKIÐ ÚRVAL AF

GÆÐABÍLUM
Á GÓÐU VERÐI
VW Tiguan Track&Sport TDi

Comfort 1,4 AT
Árgerð 2012, bensín
Ekinn 23.000 km, sjálfskiptur

VW Passatt Ecofuel

Árgerð 2012, dísel
Ekinn 25.500 km, sjálfskiptur

VW Polo

Árgerð 2010, bensín/metan
Ekinn 49.000 km, sjálfskiptur

VW Golff Trendl. 1,4TSi AT
Árgerð 2012, bensín
Ekinn 28.500 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

5.990.000,-

2.700.000,-

2.990.000,-

3.190.000,-

Audi A4 Avant 2.0 TDI
Árgerð 2011, dísel
Ekinn 37.000 km, sjálfskiptur

VW Polo Trendl. 1,2

Chevrolet Captiva

Suzuki Grand Vitara LUX

Árgerð 2012, bensín
Ekinn 27.000 km, beinskiptur

Árgerð 2011, dísel
Ekinn 21.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2010, bensín
Ekinn 61.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

5.490.000,-

2.150.000,-

6.650.000,-

3.890.000,-

Volvo S60

Lexus RX350

Honda CR-V

Toyota Land Cruiser 100 VX

Árgerð 2011,dísel
Ekinn 17.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2008, bensín
Ekinn 61.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2007, bensín
Ekinn 67.500 km, sjálfskiptur

Árgerð 2006, bensín
Ekinn 178.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

Ásett verð:

5.590.000,-

6.250.000,-

3.390.000,-

4.290.000,-

Kíkið inná:
heklanotadirbilar.is
lykill.is

Komdu og skoðaðu úrvalið!
Laugavegi 174 | Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16
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Mikil verðmætaaukning milli ára hjá íslenskum æðarræktendum:

Seldu æðardún fyrir 508 milljónir
LANDBÚNAÐUR Verðmætaaukning

VINSÆLIR
ENDA SPARNEYTNIR ATVINNUBÍLAR

RENAULT KANGOO DÍSIL
EYÐSLA 4,9 L / 100 KM*
KANGOO II EXPRESS
VERÐ: 2.541.833 KR. ÁN VSK.
1,5 DÍSIL - 90 HÖ VERÐ: 3.190.000 KR. M. VSK.

*

EYÐSLA 6,9 L / 100 KM
TRAFIC STUTTUR

að takmarkað magn æðardúns
auki verðgildi hans og bendir á að
íslenskur æðardúnn hafi yfir 90%
markaðshlutdeild í heiminum.
Hins vegar sé um takmarkaða
náttúruafurð að ræða og því séu
miklar sveiflur í framboði og
verði.
„Það eru jú blessaðar kollurnar
okkar sem ráða þessu,“ segir Guðrún. Hún segir að mest af dúninum
sé flutt út til Japans og Þýskalands
auk þess sem innanlandsmarkaðurinn sé alltaf að styrkjast.
Þessi mikla eftirspurn hefur

UNGAR Æðarfugl hefur verið alfriðaður

hérlendis síðan árið 1847.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

skilað sér í hærra verði til bænda
sem fá að meðaltali 176 þúsund
krónur fyrir hvert kíló af dúni. - jey

Erlend kvikmyndafyrirtæki hafa sýnt fjárfestingarleið Seðlabankans áhuga:

Stingur upp á nýrri fjárfestingarleið
EFNAHAGSMÁL Erlend kvikmynda-

RENAULT TRAFIC DÍSIL

fyrirtæki hafa sýnt því áhuga að
nýta sér fjárfestingarleið Seðlabankans til að fjárfesta í kvikmyndaverkefnum hér á landi.
Leifur B. Dagfinnsson, framleiðandi hjá True North, segir binditímann sem leiðin felur í sér þó
standa í fyrirtækjunum og talar
fyrir sérsniðinni leið fyrir kvikmyndafjárfestingu.
„Mín hugmynd er sú að erlendar
bíómyndir fengju að koma með
aflandskrónur inn í hagkerfið á
hagstæðu gengi gegn því að skuldbinda sig til að gera kannski tvær
myndir á Íslandi yfir til dæmis
þriggja ára tímabil,“ segir Leifur.
Fjárfestingarleið Seðlabankans
er skref í áætlun stjórnvalda um
losun gjaldeyrishafta. Hún felur í
stuttu máli í sér að bankinn kaupir
gjaldeyri í skiptum fyrir krónur

gegn því að þær séu nýttar til
fjárfestingar hér til fimm ára hið
minnsta. Gulrótin er sú að þátttakendur fá hagstæðara gengi en ella
en afslátturinn hefur verið um 16%
í síðustu útboðum. Þá getur leiðin
nýst eigendum aflandskróna.
„Í fjárfestingarleiðinni er fimm
ára binditími. Það stendur í kvikmyndafyrirtækjum. Ef þessi binditími yrði styttur í tilfelli þeirra þá
er ég þess fullviss að þau myndu
sýna þessu mikinn áhuga,“ segir
Leifur og heldur áfram: „Þá væri
Ísland skyndilega orðinn mjög
samkeppnishæfur staður til að
taka upp myndir sem gæti leitt
til þess að ýmis eftirvinnsla færi
einnig fram hér á landi. Þannig
gæti þetta orðið meiri heilsársatvinnugrein og styrkt innlenda
kvikmyndagerð.“
Leifur segist ekki hafa rætt

Í fjárfestingarleiðinni
er fimm ára
binditími.
Það stendur í
kvikmyndafyrirtækjunum. Ef þessi binditími
yrði styttur í tilfelli þeirra
þá er ég þess fullviss að
þau myndu sýna þessu
mikinn áhuga.
Leifur B. Dagfinnsson
framleiðandi hjá True North

þetta formlega við stjórnvöld en
bætir við að hugmyndin hafi fengið
góðan hljómgrunn hjá þeim sem
hann hafi nefnt hana við.
- mþl

3.418.327 KR. ÁN VSK.

ENNEMM / SÍA / NM56564

* E y ð s l a á 1 0 0 k m m i ð a ð v i ð b l a n d a ð a n a k s t u r.

2,0 DÍSIL - 115 HÖ VERÐ: 4.290.000 KR. M. VSK.

F í t o n / S Í A

VERÐ FRÁ:

íslensk æðardúns milli áranna
2011 og 2012 nemur 35,5% en árið
2012 var æðardúnn seldur fyrir
tæplega 508 milljónir. Er það í
fyrsta sinn sem útflutningsverðmæti hans nemur meira en hálfum
milljarði króna.
Þessi mikla eftirspurn hefur
farið langt með að tæma birgðir
útflutningsaðila og af því er ljóst
að skortur verður á æðardúni fram
á haust.
Guðrún Gauksdóttir, formaður
Æðarræktarfélags Íslands, segir

RENAULT MASTER DÍSIL
EYÐSLA 8,0 L / 100 KM*

Komdu og hittu frambjóðendur til formanns og stjórnar.

MASTER MILLILANGUR
VERÐ FRÁ:

4.292.821 KR. ÁN VSK.

2,3 DÍSIL - 125 HÖ VERÐ: 5.390.000 KR. M. VSK.

Frambjóðendur til formanns og stjórnar VR kynna áherslur
sínar á félagsfundi sem verður haldinn á Hilton Nordica Hótel
í Reykjavík miðvikudaginn 27. febrúar nk. kl. 19:30.
Dagskrá:
1. Frambjóðendur kynna áherslur sínar.
2. Fyrirspurnir til frambjóðenda.
Félagsmenn hvattir til að mæta.

www.renault.is

RENAULT – Í LIÐI MEÐ ATVINNUREKENDUM Í 100 ÁR.
Það er ekki að undra að Renault sé stærstur á sviði sendibíla í Evrópu.
Eftir meira en 100 ár í bransanum vita þeir hjá Renault hvað skiptir máli
þegar bíllinn er vinnustaðurinn þinn: áreiðanleiki, sveigjanleiki og ekki
síst þægindi.

BL ehf. Sævarhöfða 2 / 525 8000
Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622
Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – Bílasala Akureyrar / 461 2533

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | S. 510 1700 | F. 510 1717 | WWW.VR.IS
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Mesta úrval land
dsiinss af heilsudýnum..

Heilsudýnu
ur í öllum stærðum - úr öllum efnum.

Eini aðilinn á íslandi sem býður uppá legug
greiniingu

Tilboð á arineldstæðum
20-65% afsláttur

ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is
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VILL BANKANA Hér sjást Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, og Páll Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar, þegar

bankinn skráði skuldabréfaflokk á markað. Páll vill endilega hringja bjöllunni aftur með Birnu, í þetta sinn vegna hlutabréfaskráningar.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vantar alla stóru
bitana á markað

Brandenburg

Við náum til fjöldans

Við sjáum um örugga dreiﬁngu á fjölpósti
Póstdreiﬁng dreiﬁr fjölpósti sex daga vikunnar til heimila
á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60%
landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið
til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn
á heimilin. Örugglega til þín.
Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.

Forstjóri Kauphallarinnar vill stóru bankana þrjá, Landsvirkjun og stór sjávarútvegsfyrirtæki á markað. Hann telur að íslenska ríkið gæti grætt tvöfalt á sölu
Landsbankans en viðurkennir að höft auki hættu á bólumyndun.
VIÐSKIPTI Páll Harðarson, forstjóri

Kauphallar Íslands, vill að allir
stóru bankarnir þrír verði skráðir
á markað, að öllu leyti eða að hluta.
Hann telur einnig skynsamlegt að
skrá Landsvirkjun og mörg fyrirtæki í íslenskum sjávarútvegi. Það
sé ekki á gjaldeyrishöft bætandi að
margar mikilvægustu eignirnar á
Íslandi hafi verið teknar út fyrir
og standi ekki fjárfestum til boða.
Hópur fjárfesta, undir forystu
Framtakssjóðs Íslands (FSÍ),
staðfesti í síðustu viku að hann
hefði hafið óformlegar viðræður
við slitastjórn Glitnis um möguleikann á því að kaupa Íslandsbanka. Auk þess herma heimildir
Fréttablaðsins að hinir áhugasömu
fjárfestar horfi einnig til þess
möguleika að kaupa Arion banka.
Ekkert hefur þó komið fram um
hvort bankarnir yrðu skráðir á
markað. Páll segir að slíkt hlyti að
vera öllum til hagsbóta. „Hópurinn
gæti þá hugsanlega selt sig út að
hluta og hleypt almenningi að. Það
myndi gera gríðarlega mikið fyrir
skilvirkari verðmyndun á markaði.
Við þurfum stærri bita inn á hann.“
Að mati Páls væri síðan tvöfaldur ávinningur af því að skrá Landsbankann á markað. „Annars vegar
væri það gott fyrir markaðinn.
Það myndi efla hann og styrkja
fjármögnunarumhverfi annarra

<čůŝͲŽŐĨƌǇƐƟƐŬĄƉĂƌşŵƂƌŐƵŵ
ƐƚčƌĝƵŵĨƌĄ^ŝĞŵĞŶƐŽŐŽŵĂŶŶ͘

120 milljarðar flæða í óskráðar eignir
Ríkisstjórn Íslands hefur samþykkt að gera breytingar á lögum um fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða. Frá þessu var greint í fréttum Stöðvar 2
í gær. Breytingin felur í sér að heimild til að fjárfesta í óskráðum verðbréfum verður aukin úr tuttugu prósentum af heildareignum í 25 prósent.
Aukningin nemur um 120 milljörðum króna.
Páll telur að til viðbótar þurfi að að heimila lífeyrissjóðunum að fjárfesta
í eignum sem skráðar væru á True North–hliðarmarkaðnum. „Að mínu
viti þarf að gera varanlega breytingu á umhverfi smárra og meðalstórra
fyrirtækja og á aðgengi þeirra að fjármagni. Við höfum talað fyrir því að
lífeyrissjóðirnir myndu fá að setja fimm prósent eigna sinna í þetta.“

fyrirtækja. Hins vegar tel ég að
sala á til dæmis helmingshlut í
bankanum gæti lagað lánshæfismat ríkisins og þar með lækkað
fjármagnskostnað hins opinbera.
En það væri líka mjög gott að fá
fyrirtæki eins og Landsvirkjun og
megnið af sjávarútvegsgeiranum
á markað. Það eru þó þættir í
ytra umhverfinu sem trufla það.
Pólitísk andstaða og óvissa um
stöðu sjávarútvegsins. Auk þess
gerir auðlegðarskatturinn það að
verkum að ekki er mjög hagstætt
að fá markaðsvirði á eignir í dag. Í
því lokaða kerfi sem við erum í er
þessi staða ekki á bætandi.“
Staðan varðandi mögulega
skráningu ofangreindra fyrirtækja
hefur verið sú sama um nokkurra
ára skeið. Spurður hvort hann sjái
einhverjar breytingar í farvatn-

inu segir Páll engin ákveðin merki
benda til þess. „Þetta gengur ekki
nógu hratt. Ég held að það sé nóg af
fjárfestingarmöguleikum hérna en
við hleypum einfaldlega ekki fjármagninu að þeim kostum sem eru
mest aðlaðandi.“
Virði þeirra félaga sem skráð eru
í Kauphöllina hefur hækkað mikið
á undanförnum mánuðum. Margir
vilja kenna gjaldeyrishöftunum, og
takmörkuðum fjárfestingarmöguleikum vegna þeirra, um það. Páll
telur hins vegar að fjárfestar muni
ekki hætta að verðleggja fjárfestingarkosti sína skynsamlega. „Ef
þeir beita almennri skynsemi og
varúð þá er ekkert sem segir að
einhver stórkostleg bóla myndist,
en auðvitað eykur þetta ástand
hættuna á því.“
thordur@frettabladid.is
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SKOÐUN
Fjarvistir feðra og mæðra frá vinnumarkaði:

Fæðingarorlof
og launamunur

L

andsfundur Vinstri grænna um helgina ályktaði um jafnréttismál, eins og við var að búast. VG fagnar yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um átak til að eyða launamun og
segir: „Miklu skiptir að því sé fylgt eftir og laun kvenna
hækkuð í þeim kjarasamningum sem eru fram undan
hjá ríki og sveitarfélögum.“ VG fagnar líka að ríkisstjórnin
hafi lagt línurnar með breytingum á lögum um fæðingarorlof,
hækkað viðmiðunarfjárhæðir sem skornar voru niður í kreppunni og hafið lengingu orlofsins í áföngum upp í eitt ár.
Þessi tvö mál, launamunurinn og fæðingarorlofið, hanga
saman á fleiri en einn veg. Þótt
menn vildu, er ekki einfalt mál
að hækka laun kvenna í kjarasamningum. Launataxtarnir eru
ekki undirrót launamunarins,
Ólafur Þ.
heldur að karlar fá fremur yfirStephensen
eða aukagreiðslur en konur, þótt
olafur@frettabladid.is
starfið sé það sama. Leiðin til að
uppræta launamuninn er að fá
vinnuveitendur, jafnt á opinbera og einkamarkaðnum, til að meta
vinnuframlag karla og kvenna með sama hætti.
Ein undirrót launamunarins er að konur eru taldar óáreiðanlegri starfskraftur en karlar, annars vegar vegna meiri fjarvista
frá vinnumarkaðnum vegna barneigna og hins vegar vegna meiri
ábyrgðar á heimili og fjölskyldu.
Eitt markmiðið með núverandi fæðingarorlofslöggjöf var að
stuðla að því að kippa þessari forsendu undan launamuninum;
hvetja karla til að hverfa af vinnumarkaði um nokkurra mánaða
skeið til að sinna litlum börnum og gera líklegra að þeir tækju
jafnan þátt í barnauppeldi og heimilishaldi eftir það.
Það fyrirkomulag að greiða foreldrum 80% launa í fæðingarorlofi, upp að ríflegu hámarki, átti svo að hvetja feður til að
taka sinn sjálfstæða rétt til fæðingarorlofs. Í ljósi þess að flestir
karlar hafa hærri laun en maki þeirra hefði hvatinn fyrir feður
að nýta réttinn orðið ónógur annars.
Eftir hrun neyddust stjórnvöld til að skera fæðingarorlofsgreiðslurnar niður. Þakið, sem var 535 þúsund krónur í lok árs
2008, var lækkað niður í 300 þúsund. Afleiðingarnar létu ekki á
sér standa; feðrum sem nýta rétt sinn snarfækkaði og fæðingarorlofið varð um leið bitlausara sem aðgerð í jafnréttismálum.
Samkvæmt breytingum sem voru gerðar á fæðingarorlofslögunum í lok síðasta árs var greiðsluþakið hækkað á ný í
350 þúsund krónur. Það er í áttina, en dugir ekki til. Áfram
munu ótalmargar fjölskyldur ekki hafa efni á að faðirinn fari í
fæðingarorlof ef nýtt barn bætist við.
Samkvæmt lögunum er næsti áfangi að orlofið lengist, um
mánuð árlega næstu þrjú árin. Það kostar heilmikið fé. Full
ástæða er til að velta fyrir sér hvort ekki eigi að endurskoða löggjöfina. Hættan er sú að lenging orlofsins þýði ekki annað en að
mæður taki sinn sjálfstæða rétt og sameiginlegan rétt foreldra,
samtals sjö mánaða orlof eftir að lögin verða komin að fullu
til framkvæmda, í stað sex í dag. Margir feður taki hins vegar
ekkert orlof; láti frá sér fimm mánaða rétt í stað þriggja í dag.
Ef peningar eru til, ætti að byrja á að hækka þakið á greiðslum
í fæðingarorlofi og fresta lengingunni. Það stuðlar að því að fleiri
feður treysti sér til að taka orlofið og vinnur til lengri tíma gegn
launamuninum.
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FRÁ DEGI
TIL DAGS
Bitamunur
Ísland er í vandræðum með að framfylgja Barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna vegna þess að hér á landi
eru börn enn vistuð í fangelsum
með fullorðnum. Sáttmálinn kveður
aftur á móti á um að það skuli ekki
gera. Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra var spurður um þessa
stöðu í fréttum RÚV í gær og sagði
efnislega að fjárráð hefðu
hingað til staðið í vegi fyrir
löggildingu sáttmálans–nú
væri hins vegar búið að
löggilda hann og þess vegna
þyrfti að ráðast í að leysa
málin. Fjárráðin standa
sem sagt ekki lengur í
vegi fyrir löggildingunni,
en standa hins vegar

enn í vegi fyrir möguleikum okkar á
að framfylgja sáttmálanum. Það var
bitamunur en ekki fjár.

Spyrjið þingið
Ögmundur vísaði á Alþingi–það
færi með fjárveitingarvaldið og það
væri þess að svara fyrir um hvernig
bæri að leysa vandann. Það getur
hins vegar varla verið mikið mál
fyrir Ögmund að leggja einfaldlega
til aukafjárveitingu í verkefnið
og fá ríkisstjórnina á bak við sig.
Það var hægt þegar lögregluna
vantaði peninga til að berjast gegn
skipulagðri glæpastarfsemi,
hlýtur það þá ekki
líka að vera hægt
til að framfylgja
barnasáttmála?

Símtal í gröfina
Nú á að leyfa fulltrúum í fjárlaganefnd að lesa útskrift af samtali
Davíðs Oddssonar og Geirs H. Haarde
um 500 milljóna evra neyðarlán til
Kaupþings. Það er bara eitt skilyrði:
Þeir mega ekki fá afrit af útskriftinni
og þeir mega aldrei vitna til þess sem
þeir lesa opinberlega. Þá má spyrja
hvaða tilgangi svona sýning þjónar.
Er bara verið að friða sálarlíf
alþingismanna? Hvað ef þeir
læsu nú eitthvað sem þeim
þætti alveg rosalegt? Færi
það þá bara í gröfina með
ellefu manns í stað
tveggja?
stigur@frettabladid.is

HALLDÓR

Tekjuskattlaus febrúar
Hvernig væri það ef einn mánuður á
ári væri tekjuskattlaus? Það þýðir að
allt launafólk gæti unnið og unnið einn
mánuð á ári og aukið tekjur sínar allverulega, með því að greiða engan tekjuskatt.
Hvernig væri að vinna og vinna einn
vetrarmánuð á ári til að borga jólareikninginn og efla um leið hagvöxtinn í landinu? Ástæða þess að ég skrifa þessa grein
Bergvin Oddsson er einfaldlega að í Noregi er nóvembermánuður skattfrjáls hvað tekjuskatt
frambjóðandi
Samfylkingarinnar í varðar. Þar getur fólk unnið og unnið og
gert eitthvað skemmtilegt fyrir sig og
Suðurkjördæmi
sína. Það hefur svo áhrif á hagvöxtinn og
launafólk eyðir peningum sem hefur áhrif
á verslun og þjónustu sem greiðir bæði
söluskatt af sinni vöru og fjármagnstekjuskatt.
Ég tel að ef íslensk stjórnvöld myndu
fara þessa leið yrði mikil ánægja í samfélaginu og almenningur myndi finna aukna
hagsæld og velmegun hjá sér og íslenskt
launafólk fengi almennilega gulrót, án
þess að rýra t.d velferðar- eða menntakerfið.
FJÁRMÁL

Tapar ríkissjóður
Margir myndu velta fyrir sér hvort ríkissjóður myndi ekki missa spón úr sínum
aski með þessari framkvæmd. Hið rétta

➜Þessi aðferð yrði áhrifarík fyrir

allt launafólk hvort sem menn eru
með háar eða lágar tekjur. Svo ekki
sé minnst á fjárfestingu og framkvæmdir.
er að ríkisjóður myndi tapa svo litlum
spóni að það myndi ekki skipta neinu
máli. Einfaldlega vegna þess að launafólk myndi eyða meira sem hefur áhrif
á verslun og þjónustu, sem skilar sér í
því að veitingamaðurinn eða raftækjasalinn greiðir söluskatt af sínum vörum
ásamt því að greiða fjármagnstekjuskatt
af hagnaðinum. Þessi aðferð yrði áhrifarík fyrir allt launafólk, hvort sem menn
eru með háar eða lágar tekjur. Svo ekki sé
minnst á fjárfestingu og framkvæmdir.
Hér er um að ræða gríðarlegt hagsmunamál fyrir allt íslenskt launafólk. Ástæða
þess að ég myndi velja febrúarmánuð
frekar en einhvern annan mánuð er vegna
þess að febrúar er stysti mánuður ársins
og margir enn þá að greiða jólareikninginn. Í komandi kosningum verða flokkarnir að sýna af hverju það er best að búa
á Íslandi og hvaða gulrót íslenskir skattgreiðendur eigi skilið ásamt því að sýna
hvaða leið eða leiðir eru skynsamlegastar.
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Eigum við að skima fyrir HIV?
sóknir sem geta greint viðkomandi sjúkdóm snemma og þannig
auðveldað meðferð, lækningu og/
eða aukið lífsgæði einstaklingsins.
Þá fylgir orðinu skimun að slík leit
sé gerð á skipulegan hátt og reglubundið með það að markmiði að ná
sem flestum og helst skilja engan
eftir óskoðaðan.

HEILSA
Teitur
Guðmundsson
læknir

Óskiljanlegt
Undir þessa skilgreiningu falla
nokkrir sjúkdómar og við stundum
þegar slíkar skoðanir til að finna
þá. Hérlendis framkvæmum við
hópleit vegna brjóstakrabbameina
og í leghálsi kvenna, en einmitt
slíkar skoðanir eru uppistaðan í
vinnu leitarstöðvar Krabbameinsfélagsins. Annar sjúkdómur sem
uppfyllir sannarlega ofangreind
skilmerki en fær skammarlega
litla athygli er ristilkrabbamein.
Það er með öllu óskiljanlegt að ekki
sé hægt að komast að niðurstöðu
um að hefja slíka skimun. Ákveðin
vakning hefur átt sér stað og sporgöngumenn hafa haldið þessu máli
á lofti en án raunverulegs árangurs, því miður, enn sem komið er.
Maður skyldi halda að það væru

Þegar við ræðum um skimun fyrir
sjúkdómum er verið að meina það
að skoða einstaklinga sem eru einkennalausir. Það eru þeir sem ekki
vita til þess að þeir hafi nokkurn
sjúkdóm og kenna sér því einskis
meins og þar af leiðir að þeir leita
ekki til læknis. Það tekur langan
tíma fyrir vísindasamfélagið að
komast að sameiginlegri niðurstöðu um það hvaða sjúkdómum
skuli skima fyrir og ekki síður
fyrir heilbrigðisyfirvöld að bregðast við kröfum um slíkt.
Markmiðið með slíkri skoðun er
að greina sjúkdóma á frumstigi og
eiga þá betri möguleika hvað varðar meðhöndlun og lækningu. Til
þess að hægt sé að beita þessari
aðferð verða að vera til nægjanlega næmar og sértækar rann-

fjölmargir aðrir sjúkdómar en
þessir sem væri skimað fyrir en
svo er ekki. Lífstílssjúkdómar
eins og hjarta- og æðasjúkdómar
og sykursýki falla til dæmis ekki
undir þessa skilgreiningu þrátt
fyrir að læknar og heilbrigðisstarfsfólk keppist við að reyna að
finna þá áður en þeir valda óafturkræfum skaða. Þeir eru sannarlega mun algengari og fleiri látast
úr þeim á hverju ári en úr krabbameinum svo dæmi séu tekin.
En hvernig dettur manni þá
í hug að það eigi að skima fyrir
HIV-sjúkdómi? Svo sjaldgæfur
sjúkdómur sem HIV er, eða hvað?
Samkvæmt tölum frá Landlæknisembættinu er ljóst að einstaklingar sem greinast með HIV á
hverju ári eru mögulega fleiri en
þær konur sem greinast með leghálskrabbamein, en aukning hefur
verið í hvoru tveggja undanfarin
ár. Tölurnar eru að vísu ekki alveg
samanburðarhæfar þar sem nýjustu tölur í Krabbameinsskrá eru
frá 2010. Sérstakt átak var reyndar á síðasta ári til að hvetja konur
til leitar sem er mikilvægt og skal
ekki dregið úr því hér.

Ég er einfaldlega að benda á
það að sjúkdómur eins og HIV er
tiltölulega algengur sé hann borinn saman við t.d. leghálskrabbamein, sem er greint með skoðun
og leghálsstroki sem flestar konur
undirgangast reglulega og miklu
er kostað til árlega í slíkri skimun.
Sé aftur borið saman við fjölda
ristilkrabbameina sem greinast á
hverju ári sést að mun fleiri konur
fá slík mein en öll önnur krabbamein í kyn- og æxlunarfærum
samanlagt. Það halda því engin
rök í því máli að skima ekki fyrir
ristilkrabbameini.

En hvernig dettur
manni þá í hug að það
eigi að skima fyrir HIV-sjúkdómi? Svo sjaldgæfur sjúkdómur sem HIV er, eða hvað?

Breyttar ráðleggingar
Nú er það svo að við hér á Íslandi
fylgjum vitaskuld leiðbeiningum
sem koma utan úr hinum stóra
vísindaheimi og er breytinga að
vænta þaðan. Einmitt núna er
búist við því af hálfu US Preventive Services Task Force, sem er
óháð stofnun í Bandaríkjunum
er gefur út ráðleggingar varðandi skimun og forvarnir sjúkdóma, að leiðbeiningum varðandi
skimun á HIV verði breytt úr því
að það séu einungis þeir sem eru

í áhættuhópum sem skuli skimaðir í það að allir á aldrinum 15-65
skuli skoðaðir með tilliti til þessa
sjúkdóms með blóðrannsókn. Þetta
eru tíðindi og eru þessar breyttu
ráðleggingar byggðar á því að um
1,2 milljónir manna í BNA séu
með HIV og allt að fjórðungur
þeirra viti ekki af því, auk þess að
vitað er í dag að snemmbært inngrip og meðferð með lyfjum getur
skipt sköpum um framgang þessa
skæða sjúkdóms. Þá er það þekkt
að einstaklingar geta verið smitaðir árum saman án þess að sýna
nokkur merki sjúkdóms og því
vafalaust einhver fjöldi hérlendis
líkt og annars staðar sem veit ekki
að hann er smitaður og fær því
meðhöndlun seinna en heppilegt
er. Það að byrja skimun fyrir HIV
hérlendis er vafalaust umræða
sem við munum taka á næstunni.

60% þjóðarinnar. Aðrir flokkar
hafa talað um skattalækkanir á
þá sem eiga mest og þéna mest en
við jafnaðarmenn viljum frekar
forgangsraða í þágu þeirra sem
eru með lægstu tekjurnar og til
öryrkja, aldraðra, barnafólks og
skuldara.
Þannig vilja jafnaðarmenn
dreifa byrðunum jafnt, svo að
hver leggi til samfélagsins í takti
við efni og aðstæður. Árangri

undanfarinna ára á að verja til
þeirra sem verst hafa það, en
ekki til þeirra sem best hafa það.
En við munum ekki búa við öflugt velferðarkerfi án verðmætasköpunar. Þess vegna á að styrkja
vaxtargreinar atvinnulífsins og
taka upp nýja mynt svo fyrirtækin geti búið við heilbrigt viðskiptaumhverfi. Þannig viljum
við jafnaðarmenn sækja fram á
næsta kjörtímabili.

Sókn næsta kjörtímabils
Hrunið skildi við ríkissjóð í 220 milljarða halla.
Á fjórum árum hefur tekist að stöðva hallareksturinn, ríkissjóður er kominn í jafnvægi og nú er
kominn grundvöllur viðspyrnu. En hvernig skal
sækja fram?
Hefðbundnar atvinnugreinar munu ekki skapa
næg störf eða verðmæti

FJÁRMÁL

Magnús Orri
Schram
alþingismaður

til framtíðar litið og þess
vegna viljum við jafnaðarmenn horfa til virkjunar hugvitsins, skapandi
greina, aukningar í tækniog rannsóknarsjóði og
ferðaþjónustu. Þá teljum
við að forsenda verðmætasköpunar sé stöðugleiki í
ytra umhverfi, afnám
hafta og lágur vaxtakostnaður. Þess vegna setjum

við aðildarviðræður við ESB á
oddinn enda eru það hagsmunir
almennings að ljúka viðræðum og
leyfa þjóðinni að kjósa. Upptaka
nýs gjaldmiðils er líka besta leiðin
til að losna undan verðtryggingu
og hárri verðbólgu. Þá ætlum við
að lækka tryggingargjaldið og
skapa ró og festu í skattkerfinu.
Við jafnaðarmenn ætlum að
verja þrepaskiptan tekjuskatt
sem leiddi til lægri skattbyrði hjá

SAMSTÖÐULEIÐIN

FLEIRI STÖRF
BETRI STÖRF

Vilmundur
Jósefsson

Þorsteinn Pálsson

Guðrún
Hafsteinsdóttir

Ásberg Jónsson

Adolf
Guðmundsson

Rannveig Rist

Kristín Pétursdóttir

Eyjólfur Árni
Rafnsson

Anna Björk
Bjarnadóttir

Grímur
Sæmundsen

Ávörp:
Vilmundur Jósefsson, formaður Samtaka atvinnulífsins
Þorsteinn Pálsson, fyrrverandi forsætisráðherra

Samstöðuleiðin: Fleiri störf – betri störf

Aðalfundur Samtaka atvinnulífsins
miðvikudaginn 6. mars 2013
á Hilton Reykjavík Nordica
Opin dagskrá kl. 14-16

Guðrún Hafsteinsdóttir, markaðsstjóri Kjöríss
Ásberg Jónsson, framkvæmdastjóri Nordic Visitor
Adolf Guðmundsson, framkvæmdastjóri Gullbergs og formaður LÍÚ
Rannveig Rist, forstjóri Rio Tinto Alcan á Íslandi
Kristín Pétursdóttir, forstjóri Auðar Capital
Eyjólfur Árni Rafnsson, forstjóri Mannvits
Anna Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri tæknisviðs Símans og
stjórnarformaður Festu

Fundarstjóri:
Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa Lónsins
Nýkjörinn formaður Samtaka atvinnulífsins
flytur lokaorð og slítur fundi.
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Er lítið mál
að lofa of miklu?
ÈWPIRWOYVjPMëREëYV

WOMTXMVQjPM
J]VMVEPPXWEQJqPEKMë

:IVMëZIPOSQMRjjVWJYRH7EQjPW
j+VERH,zXIP6I]ONEZuOQMëZMOYHEKMRR JIFVEVOP¯

ÅJYRHMRYQZIVëYVJNEPPEëYQLEKVRjLVMJ
uWPIRWOEjPMëREëEVMRWjWEQJqPEKMëEPPX
(EKWOVj
ÅZEVTVjëLIVVE¯/EXVuR.PuYWHzXXMVJNjVQjPEVjëLIVVE
6ëEJSVQERRW¯1EKRWîzVÅWQYRHWWSRJSVWXNzVM%PGSEjÈWPERHM
)VjPMëREëYVjÈWPERHMSJWXzV#¯+YRREV,EVEPHWWSRJSVWX}ëYQEëYV,EKJVëMWXSJRYREV
*VEQXuëEVLSVJYVjPMëREëEVuLIMQMRYQ¯'LEVPIW(YVERX7IRMSV%PYQMRMYQ%REP]WX'69
9TTF]KKMRKïIOOMRKEVMëREëEVuXIRKWPYQZMëjPMëREëjÈWPERHM
¯)]NzPJYVÅVRM6EJRWWSRJSVWXNzVM1ERRZMXW
ÅPMëREëYVHVMJOVEJXYVïIOOMRKEV
¯+YëQYRHYVîSVFN}VRWWSRJVEQOZQHEWXNzVM)JPYZIVOJVëMWXSJY
*YRHEVWXNzVMIV7zPZIMK/V&IVKQERRYTTPíWMRKEJYPPXVM2SVëYVjPW


*YRHYVMRRIV}PPYQSTMRR

7OVjRMRKj[[[WEQEPMW

HVb{aHb^/*,&*(%%;Vm/*,&*(%&lll#hVbVa#^h

Save the Children á Íslandi

Sumir frambjóðendur, FJÁRMÁL
➜ Sanngjarnt ekki
ja fnvel úr „mí num“
hvað síst vegna þess,
flokki, tala um að sannað skuldugt fólk er
gjarnt sé að þeir sem
lítið skulda greiði skuldir
skattgreiðendur og
fyrir þá sem mikið
myndi fá reikninginn
skulda. Fáir eða engir
sendan ekkert síður
þeirra leyfa sér þann
munað að segja hvernen þeir skattborgarar,
ig það skuli gert. Heill Sighvatur
sem skulda lítið.
flokkur segist ætla að Björgvinsson
létta af skuldurum 20% fv. ráðherra
útlöndum til viðbótar
við aðrar skuldir ríkisskulda þeirra með „sann- Fyrri grein
gjörnum“ hætti, en nefnd
sjóðs. Vandamálið gæti þó
þurfi að starfa í sex mánuði til
orðið hver vildi lána – en það mun
þess að hægt sé að útlista hvernig
væntanlega reddast, ekki satt?
Svo mætti greiða lánið til baka
það skuli gert. Skili af sér fjórum
mánuðum eftir kosningar!
á svo sem þrjátíu árum. Með því
ynnist tvennt. Í fyrsta lagi þyrftu
Einfalt reikningsdæmi
skattborgarar, þ.á.m. skuldugir skattborgarar, ekki að taka á
Vandamál „hinnar sanngjörnu
lausnar“ er hins vegar jafn einsig byrðina í einni sjónhendingu
falt og útfærslan virðist eiga að
heldur gætu dreift henni á lengri
vera flókin. Eignir Íbúðalánatíma. Í öðru lagi væri þetta góð
sjóðs í verðtryggðum lánum til
aðferð til þess að láta börnin,
fasteignakaupa nema um 950
sem nú eru að alast upp og þeirra
milljörðum króna. Ætli menn að
börn hjálpa til við að greiða verðlækka þá eignastöðu – skuldatryggðar skuldir foreldranna.
stöðu skuldara Íbúðalánasjóðs
Fjarska sanngjarnt – ekki satt?!
– um 20% þá kostar það 190
Þarf að ræða það meir?!
milljarða króna. Þetta á að gera
Áhrifin á lífeyrissjóðina
í sjónhendingu. Þar sem ríkissjóður stendur á bak við ÍbúðaÞetta er vandinn hjá Íbúðalánalánasjóð merkir það einfaldlega
sjóði. Þá er ótalinn vandi lífeyrisað ríkissjóður verður að leggja
sjóðanna. Eignir þeirra í verðÍbúðalánasjóði til þá peninga.
tryggðum bréfum Íbúðalánasjóðs
Samanlagðar tekjur ríkissjóðs af
nema 600-700 milljörðum. Hrein
tekjusköttum allra einstaklinga í
eign lífeyrissjóðanna í árslok 2012
landinu eiga á næsta ári að nema
nam 2.390 milljörðum króna. Eign135,5 milljörðum króna. Þó tekjuir lífeyrissjóðanna í verðtryggðum
skattar yrðu tvöfaldaðir – hæsta
bréfum Íbúðalánasjóðs nema því
skattþrep þá um 90% af tekjum
um 25-26% heildareigna sjóðanna.
– þá dygði viðbótin ekki til. Þó
Eigi að lækka útistandandi kröftekjur ríkissjóðs af virðisaukaur Íbúðalánasjóðs um 20% þá er
skatti yrðu tvöfaldaðar með því
líklegt að reynt verði að flytja þá
að hækka skattinn upp í 51% af
lækkun yfir í samsvarandi lækkveltu myndi viðbótin ekki heldur
un á verðtryggðum eignarhlut lífduga til. Sanngjarnt – ekki satt?
eyrissjóðanna hjá Íbúðalánasjóði.
Sanngjarnt ekki hvað síst vegna
Með því myndi eignastaða sjóðþess að skuldugt fólk er skattanna lækka um 120-140 milljarða
greiðendur og myndi fá reikningkróna. Það er lækkun um 6-7%
af heildareign sjóðanna. Slíkt
inn sendan ekkert síður en þeir
áfall myndi samsvara um þriðjskattborgarar sem skulda lítið.
Svo tala sömu frambjóðendur
ungi þess áfalls sem varð hjá lífá sama tíma um að þeir ætli að
eyrissjóðunum í hruninu. Afleiðlækka skattgjöld fólksins. Hvílík
ingar þess um stöðu sjóðanna og
snilld!
lækkun lífeyris eru mörgum enn
í fersku minni. En er ekki sannBörnin taki þátt
gjarnt að lífeyrisþegar taki á sig
Þó skuldaniðurfellingin eigi að
slíkt áfall til viðbótar þannig að
fara fram í sjónhendingu þarf
afi og amma hjálpi líka til við að
auðvitað ekki að afla tekna til
borga? Fæst þeirra skulda hvort
eð er mjög mikið og ættu því að
þess að standa undir henni innan
ársins. Alltaf má reyna að taka
vera aflögufær. Er þetta því ekki
þessa 190 milljarða að láni í
ýkja sanngjarnt?

www.volkswagen.is

Volkswagen Caddy

Góður
vinnufélagi
Caddy er áreiðanlegur, sparneytinn og þægilegur
í allri umgengni. Lipur vinnuþjarkur með frábæra
aksturseiginleika og ríkulegan staðalbúnað.
Hann er fáanlegur með bensín-, dísil- og metanvélum frá framleiðanda.

Caddy* kostar aðeins frá

3.190.000 kr.
( 2.541.833 kr. án vsk)

*Miðað við
*Miðað
við Caddy
Caddy
yT
TSI ben
b sín,
sí 86 hest
hestöfl, beinski
s ptur.
Aukahlutir á myn
Auk
y d, álfel
álfel
lfelgur
gur og þokul
þokul
o jós
jós.
ó
ós

Fæst einnig fjórhjóladrifinn
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HOLLARI BRAUÐ
Holl síðdegishressing er börnum nauðsynleg. Embætti landlæknis hvetur
frístundaheimili til að bjóða börnum
trefjaríkari brauð en nú er gert.

Yo g a v i n
Byrjendanámskeið hefst 4. mars
Krakkayoga hefst 5. apríl
Yoga kennaranám hefst 9. ágúst
Ásta Arnardóttir • Yogavin, Auðbrekku 2
s: 862 6098 • www.this.is/asta • asta@this.is

Boston
leður
Svart, Hvítt st. 35-48
Rautt st. 36-42
Blátt st. 36-47
Verð: 12.900 kr.

Lissabon
Dömusandalar m//
frönskum renniláss
Efni: leður
litur: Hvítt, Rautt, Svart
36
st. 36-42
Paris
leður
Svart,
Hvítt, Blátt
m/microﬁb og
rúskinnssóla
st. 36-42

California
(afrafmagnaðir)
Efni: Leður
Litur: Svart, Hvítt
St. 35-46
Verð: 16.900 kr.

Verona
Svart, Hvítt
st. 36-41

Verð: 9.990 kr.

Verð: 12.900 kr.

Dömusandalar
m/frönskum
rennilás
Efni: gervileður
Litur: Grátt/Blátt,
Svart/Grátt
St. 36-42

Verð: 9.500 kr.

Verð: 7.900 kr.

Boníto ehf. • Praxis
Faxafen 10, 108 Reykjavík, sími: 568 2870 • www.friendtex.is
Opið mán. – fös. kl. 11–17. Laugardaga kl. 11-15
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UPPLÝSING EÐA LYF?
MEÐHÖNDLUM MEINIÐ Sveinn Sveinsson sjúkraþjálfari varar við ofnotkun
verkjalyfja. Samkvæmt rannsóknum geta sum þeirra aukið líkur á hjartaáfalli
en öll hafa þau misalvarlegar aukaverkanir sem valda fólki ama.

V

erkjalyf sem ekki eru lyfseðilsskyld geta slegið tímabundið á
verki en eru ekki ætluð sem langtímalausn við verkjum. Í leiðbeiningum
þeirra má lesa að aukaverkanir geta
verið misalvarlegar. „Samkvæmt rannsókn sem birtist nýverið í fræðiritinu
PLOS Medicine um notkun díklófenaklyfja kemur fram að þau auka líkur á
hjartaáfalli. Þar á meðal er lyfið Voltaren
Dolo, sem er mikið notað hérlendis,“
segir Sveinn Sveinsson sjúkraþjálfari.
Voltaren Dolo er talið bera með sér svipaða hættu og lyfið Vioxx sem tekið var
af markaði árið 2004.
Sveinn bendir á að aðgengi að þessum
verkjalyfjum sé óheft og þau mikið
auglýst. „Verkjalyf í sjálfu sér eru ekki
slæm ef þau eru notuð skynsamlega. Mín
tilfinning er hins vegar sú að þau séu
notuð í mun meiri mæli en áður.“ Langvarandi notkun slíkra lyfja getur haft
margvíslegar aukaverkanir í för með sér
eins og blóðþrýstingsaukningu, magabólgur, eyrnasuð, magablæðingar, ógleði,
höfuðverk og fleira. „Þegar það heyrast
einhver óhljóð í bílnum hjá fólki hækkar

ingsStuðn n
i
stöng

það ekki bara í græjunum til að yfirgnæfa
hljóðið. Það fer með bílinn í viðgerð og
finnur út hvað er að og lætur lagfæra
það. Langtímanotkun verkjalyfja er svolítið eins og að hækka í græjunum.“
Sveinn nefnir dæmi af manni með
verk í hálsi sem tekur verkjalyf við
honum en verkurinn versnar svo þegar
fram líða stundir. Hann tekur þá meiri
verkjalyf og í kjölfarið hækkar blóðþrýstingurinn svo hann fer á blóðþrýstingslækkandi lyf. „Þegar þessi maður
kemur til sjúkraþjálfara er farið yfir
málið, verkurinn greindur og unnið með
hann. Verkurinn minnkar, hann hættir að
taka verkjalyf, blóðþrýstingurinn lækkar
í framhaldi og hann hættir á blóðþrýstingslyfjunum.“
Markaðssetning þessara lyfja er öflug
og villandi að mati Sveins. „Í sjúkraþjálfun innbyrðir fólk upplýsingar en
ekki lyf. Það er því mikilvægt að einstaklingar gleypi ekki við þessum auglýsingaáróðri,” segir Sveinn og mælir
með að fólk leiti annarra leiða á borð við
sjúkraþjálfun til að draga úr verkjum.
■
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Stuðningsstöngin er hjálpar- og öryggistæki sem auðveldar fólki að vera virkt og athafnasamt við daglegt líf án þess að þurfa að reiða sig
á aðra. Margir Iðjuþjálfarar, sjúkraþjálfarar og læknar hafa mælt með stuðningsstöngunum fyrir sína skjólstæðinga.
•
•
•
•

vidir@365.is

Auðveld í uppsetningu.
Engar skrúfur eða boltar.
Tjakkast milli lofts og gólfs.
Hægt að nota við hallandi loft, 0–45°
timbur/gifsloft.
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Margir aukahlutir í boði.
Falleg og nútímanleg hönnun.
Passar allstaðar og tekur lítið pláss.
Stillanleg frá 225–307 cm lofthæð,
togátak allt að 205 kg.

Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum.

UNNIÐ Í VERKJUM
„Ég tel brýnt að
taka það fram að
sjúkraþjálfun getur
verið lausnin fyrir einstaklinga til að draga
úr verkjum og um
leið úr óþarfa inntöku
þessara verkjalyfja,“
segir Sveinn Sveinsson sjúkraþjálfari.
MYND/GVA
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STÓR HLUTI MÁLTÍÐA FER Í RUSLIÐ
RANNSÓKN Fjörutíu prósent af sjúkrahúsmáltíðum á Landspítala enda í ruslinu. Huga þarf betur að næringu inniliggjandi sjúklinga. Vannæring lengi verið þekkt vandamál meðal skurðsjúklinga, bæði erlendis og hérlendis.

E

inungis um 60 prósent af þeim hitaeiningum sem fimm aðalmáltíðir hvers dags
gefa nýtast sjúklingum Landspítalans.
Því þarf að huga betur að næringu inniliggjandi sjúklinga, allt frá mati á næringarástandi
til viðeigandi næringarmeðferðar. Þetta er
niðurstaða rannsóknar sem
næringarfræðingar gerðu á
orku- og prótínneyslu sjúklinga á hjarta- og lungnaskurðdeild Landspítala og
greint var frá í nýjasta tölublaði Læknablaðsins.
„Þessar niðurstöður
PRÓFESSOR Ingi- komu mörgum á óvart,“
björg Gunnarssegir Ingibjörg Gunnarsdóttir, prófessor í
dóttir, prófessor í nærnæringarfræði.
ingarfræði, sem fór fyrir
rannsóknarteyminu. Rannsóknin fór þannig
fram að allir matarafgangar, ásamt millibitum,
voru vigtaðir og skráðir í þrjá daga samfellt
þegar liðnar voru að minnsta kosti 48 klukkustundir frá aðgerð. Ingibjörg telur líklegt að
niðurstöðurnar eigi við fleiri deildir innan
spítalans.

VANNÆRING VEIKIR ÓNÆMISKERFIÐ
Verkefnið hófst fyrst árið 2008 þegar þverfaglegum hópi innan spítalans var falið að skrifa
klínískar leiðbeiningar um næringu sjúklinga.
Þær voru birtar 2011 og var þar mælt með
skimun fyrir vannæringu. „Vannæring hefur
lengi verið þekkt vandamál meðal sjúklinga,
bæði erlendis og hérlendis,“ upplýsir Ingibjörg. Hún bætir við að vannæring meðal
sjúklinga geti haft áhrif á líkamlega virkni,
minnkað batalíkur og aukið tíðni fylgikvilla,
en við það aukist sjúkdómsbyrði og dánartíðni. Aukinni tíðni fylgikvilla og lengri legu-

tíma fylgi mikill kostnaður og því geti bætt
næringarmeðferð innan sjúkrastofnana aukið
gæði þjónustunnar og hagræn áhrif. „Fólk
gerir sér ekki almennilega grein fyrir hversu
mikils virði maturinn er sem hluti af meðferð
sjúklingsins,“ áréttar Ingibjörg.

FJÖRUTÍU PRÓSENT FÆÐU ENDA Í RUSLINU
Þorri þátttakenda (yfir 80%) náði ekki lágmarksviðmiðum fyrir orkuneyslu annars
vegar og prótínneyslu hins vegar. Við mat
á næringarástandi reyndust 23% sjúklinga
annaðhvort vera vannærðir eða eiga það
á hættu. Þrátt fyrir að miðað hafi verið við
neðri mörk áætlaðrar orku- og prótínþarfar í
þessari rannsókn var orku- og prótínneyslan
skilgreind ófullnægjandi hjá allflestum þátttakendum (allt að 90%), jafnvel á fimmta degi
eftir aðgerð.
Einungis um 60 prósent af þeim hitaeiningum sem fimm aðalmáltíðir dagsins gáfu
nýttust sjúklingunum.
Ingibjörg bendir á að sú næring sem í boði
var fyrir sjúklingana hafi fullnægt bæði orkuog prótínþörf þátttakenda hefði hennar verið
neytt. „Áskorun framtíðar snýr fyrst og fremst
að því að meta hvers vegna svo stór hluti
fæðunnar endar í ruslinu,“ segir Ingibjörg.
Hún segir hugsanlegar skýringar margar, til
dæmis viðhorf til sjúkrahúsmáltíða, lystarleysi í kjölfar aðgerðar eða lyfjagjafa og skort
á mannafla á deildum. „Máltíðirnar hafa
dálítið týnst því það er enginn ábyrgur fyrir
að fylgjast með hvað sjúklingurinn borðar.
Þetta er verklag sem þarf að breyta,“ segir
Ingibjörg með áherslu. „Ef sjúklingur borðar
ekki matinn þarf að skrá það svo hægt sé að
bjóða honum eitthvað annað.“ Hún bendir
á að unnið hafi verið að því að þróa einfalda

GÓÐ NÆRING SKIPTIR MIKLU Mikilvægt er að sjúklingar nærist vel til að ná bata.

aðferð við að skrá hlutfall af því sem sjúklingar klára af disknum. „Vonandi tekst að innleiða þá aðferð á spítalanum.“
Þess ber að geta að verið er að endurskoða
matseðla sjúklinga á Landspítala þar sem hugað er að því að gera matinn orku- og prótínþéttari. „Skammtarnir verða minni en gefa
jafn mikla orku,“ segir Ingibjörg. Í vor, sumar
og haust er ætlunin að gera aðra mælingu og
sjá hvort þessi breyting á matseðli hafi áhrif.

FREKARI RANNSÓKNIR AÐKALLANDI
Skimun fyrir vannæringu mun ein og sér ekki
leysa vandamálið, að sögn Ingibjargar, heldur

er teymisvinna næringarfræðinga eða næringarráðgjafa, hjúkrunarfræðinga, lækna,
lyfjafræðinga og annarra er koma að umönnun sjúklinga gríðarlega mikilvæg. „Innan
spítalans eru aðeins sex eða sjö stöðugildi
næringarráðgjafa. Þeir geta ekki sinnt þessu
verkefni einir og þurfa aðstoð,“ segir Ingibjörg. Hún telur einnig vert að reyna að gera
sjúklinga sjálfa meðvitaða um mikilvægi næringar. „Matur er ein ódýrasta meðferðin,“
áréttar hún og telur að frekari rannsóknir á
næringarástandi ýmissa sjúklingahópa sé
einnig mjög aðkallandi.
■

solveig@365.is

HOLLT OG GOTT FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
Hot Plate frá Culiacan.

Sólveig Guðmundsdóttir,
framkvæmdastjóri Culiacan.

Það er skemmtilegt ævintýri
fyrir bragðlaukana að fara með
börn út að borða á mexíkóska
heilsustaðinn Culiacan. Þar fá
krakkar að skapa sína eigin útfærslu af fylltum, mexíkóskum
pönnukökum og prófa sig
áfram með freistandi hráefni. Á
Culiacan verður öll fjölskyldan
södd án samviskubits.

V

ið erum alltaf í skapi til að láta gott
af okkur leiða og um leið hvetjum
við börn og fullorðna til að borða
hollan, ferskan og ljúffengan mat,“ segir
Sólveig Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Culiacan sem gefur 25 prósent af
verði barnarétta hússins til Barnaheilla.
„Börn eru yfirleitt mjög hrifin af mexíkóskum mat og hingað koma margir
fastagestir á barnsaldri með foreldrum
sínum og forráðamönnum sem eru meðvitaðir um mataræðið og velja hollustu á
diska barna sinna,“ upplýsir Sólveig í sófa
á Culiacan þar sem fer vel um fjölskyldu-

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

fólk og börnin geta dundað
sér í dálitlu barnahorni.
„Krökkum þykir gaman að vera þátttakendur í að búa til matinn og fyrir
bragðið verða þeir viljugri að prófa sig
áfram í nýjum hráefnum og bragðupplifunum. Þá verður eftirvæntingin líka
meiri og maturinn enn girnilegri í munn
og maga.“
Barnamáltíð Culiacan samanstendur
af quesadillas-pönnuköku með kjöti og
grænmeti að eigin vali. Með henni fylgir
nachos, ostasósa og ávaxtasafi.
„Hjá fullorðna fólkinu nýtur nú mestra

vinsælda að fá sér
Hot Plate sem er
hollt og brakandi
ferskt sælkerafæði borið fram
á heitum járnplatta. Matseðill
Culiacan er annars
allur ómótstæðilegur og
stemningin ávallt jafn ljúf og notaleg.“
Culiacan er á Suðurlandsbraut 4a.
Opið alla daga frá klukkan 11.30 til 22. Sjá
www.culiacan.is
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Fréttablaðið
REYNSLUAKSTUR: Chevrolet Volt/Opel Ampera
Enn beðið eftir Volvo XC-90
Up! tvinnbíll með drifrás XL1
Olís kynnir umhverfisvæna dísilolíu
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Biðin eftir nýjum
Toyota RAV4 er á enda
Óhætt er að segja að margir bíði
eftir nýrri og gerbreyttri fjórðu kynslóð hins vinsæla jepplings Toyota
RAV4. Eigendur RAV4 á Íslandi er
mýmargir og hafa vafalaust margir
hug á endurnýjun. Sú bið er á enda
því Toyota á Íslandi hefur fengið fyrsta bílinn til landsins. RAV4
verður formlega kynntur hjá Toyota næstu helgi. Bíllinn hefur tekið
miklum breytingum að ytra útliti
og hefur lengst um 20 sentímetra.
Innanrými hans hefur því aukist
mikið. Toyota RAV4 hefur hingað
til einungis verið boðinn með

Audi Q2

Audi tvöfaldar
jepplingalínuna

bensínvél en það breytist nú og má
búast við því að dísilútgáfa bílsins
verði fullt eins vinsæl hjá íslenskum kaupendum hans. Önnur áberandi breyting er fólgin í því að varadekkið er horfið af afturhleranum
og hann opnast nú ekki til hliðar,
heldur upp og er opnun og lokun
hans rafræn og nýtískuleg. Þrír
íslenskir blaðamenn fengu tækifæri til að prufuaka nýjum RAV4 í
nágrenni Barcelona í síðustu viku
og mun reynsluakstursgrein um
þennan nýja bíl birtast hér eftir
viku.

Hyggst bæta við þremur gerðum – Q2, Q4 og Q6.

S

vo virðist sem jepplingaæðið
sem nú stendur yfir muni
halda áfram. Því trúir að
minnsta kosti Audi, en þýski framleiðandinn ætlar að tvöfalda framleiðslulínu sína þar og bæta við Q2,
Q4 og Q6 bílum. Fyrir voru Q3, Q5
og Q7, en þann síðastnefnda verður
þó að telja meðal jeppa. Þessum
bílum ætlar Audi-verksmiðjan að
vera búin að bæta við árið 2020 og
er það liður í að minnka bilið milli
Audi og BMW í fjölda seldra bíla.
Heimsbyggðin virðist öskra á bíla
sem setið er hátt í og ekki síst af
dýrari gerðinni. Vilja sumir meina
að það sé að vissu leyti afturhvarf
til áranna upp úr 1920 er allir bílar
voru þannig gerðir.

Miklum vexti spáð
í sölu jepplinga
Spáð er 36% vexti á lúxusjepplingamarkaðnum fram til ársins 2018.
Þar eiga BMW, Audi og Mercedes Benz aðallega sviðið. Bæði

inn verður byggður á útliti hugmyndabílsins Crosslane Coupe
sem sýndur var á bílasýningunni í
París í fyrra. Q6-bíllinn verður líklega framleiddur í Mexíkó, ásamt
Q5-bílnum. BMW er að hanna X4jeppling, sem verður þeirra fimmta
jepplingagerð. Mercedes Benz
ætlar að bæta litlum jepplingi við
þær gerðir sem fyrir eru, þ.e. GLK,
M-Class, GL og G-Class. Næsta
gerð Audi Q7-jeppans mun léttast um heil 400 kíló og þar af leiðandi mun eyðsla bílsins minnka
verulega. Þess verður gætt við alla
jepplinga og jeppa fyrirtækisins
og keppt að því að þeir eyði ekki
mikið meira en fólksbílagerðir
Audi. Þau tímamót urðu hjá Audi í
janúar að fyrirtækið seldi fleiri bíla
í heiminum öllum en BMW, eða
111.750 á móti 107.276. Vöxtur Audi
var 16% en BMW 12%. Mestu munaði um 39% söluaukningu Audi í
Kína. Þó er enn búist við að BMW
verði söluhærri en Audi á þessu ári.

Audi og Mercedes Benz hafa það
á stefnuskrá sinni að ná BMW á
þeim markaði og ná forystunni
við enda áratugarins. Audi er mjög
mikilvægt fyrirtæki hjá Volkswagen-samstæðunni. Það sést best á
því að 48% hagnaðar VW á fyrstu
níu mánuðum síðasta árs komu
frá Audi, sem seldi þó aðeins 14%
bíla samstæðunnar. Einnig er
Audi mjög mikilvægt VW vegna
ímyndar og tækninýjunga. Í fyrra
seldi Audi 1,46 milljón bíla, aukning um 12% milli ára. Ef af öllum
þessum viðbótarjepplingum Audi
verður verða þeir hátt í helmingur þeirra bílgerða sem Audi framleiðir. Ekki eru liðin nema átta ár
síðan sá fyrsti leit dagsljósið, þ.e.
Audi Q7 árið 2005.

Jepplingar verða
40% af sölu Audi
Býst Audi við því að jepplingar og
jeppar muni verða 40% af allri sölu
fyrirtækisins árið 2020. Q2-bíll-

Bílaverkstæði

HENNESSEY LOFAR 1.000 HESTÖFLUM Í
NÝJU CORVETTUNA
Í hvert skipti sem ný Corvetta er kynnt er yfirleitt ekki lengi að bíða
sérútgáfu frá breytingafyrirtækinu Hennessey. Að þessu sinni verður hún
nokkuð mögnuð því bíllinn verður um 1.000 hestöfl. Hennessey ætlar að
bæta hverfilblásara og tveimur túrbínum við 6,2 lítra V8-vélina sem er
í nýju kynslóð Corvettunnar og með því breyta hestaflatölunni úr 450 í
1.000. Margt annað verður í boði frá Hennessey, svo sem breytt pústkerfi,
aðrar felgur, Brembo-bremsur, ný fjöðrun og margt annað góðgæti
sem freistað gæti þeirra sem enn vilja auka getu þessa öfluga bíls. Þá er
reyndar gott að eiga þykkt veski.

Allt á einum stað

Bremsur,
spindilkúlur,
stýrisendar,
o.fl., o.fl.

Dekkjaverkstæði

Smurstöð
Allar gerðir
bætiefna fyrir
vél, drif
og gírkassa

Varahlutaverslun
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STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Finnur Thorlacius reynsluekur

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

Grænn og góður
E

Blaðberinn
bíður þín

inn athygliverðasti og umtalaðasti bíll síðustu ára er
Chevrolet Volt sem einnig
býðst sem Opel Ampera. Athyglivert má teljast að báðar gerðir má
fá á Íslandi en í Banda ríkjunum
býður framleiðandinn, General Motors, aðeins Volt og í Evrópu aðeins Opel Ampera og í
Bretlandi reyndar sem Vauxhall
Ampera. Þessi bíll er mikill tímamótabíll, því hann er fyrsti rafbíll sögunnar sem framleiðir sína
eigin raforku. Hann má hlaða með
heimilisrafmagni, en þegar það
þrýtur eftir 60-80 kílómetra, eftir
aðstæðum, tekur vélin við. Hún er
í raun „ljósavél“ og hleður meira
rafmagni inn á rafgeymana. Því
er bíllinn aldrei drifinn áfram af
öðru en rafmagni. Volt/Ampera er
margverðlaunaður bíll um allan
heim og var meðal annars valinn
Bíll ársins í Bandaríkjunum árið
2011.

Langmest ekið
eingöngu á rafmagni
Mikil umræða hefur verið á undanförnum árum bæði hérlendis og erlendis um notagildi og framtíð rafmagnsbíla og eru flestir á því að í
þeim sé mikil framtíð en að þeir
séu enn þá dýrir þar sem kostnaður
við framleiðslu rafgeyma þeirra sé
hár. Um þetta má allt saman deila,
en Volt og Ampera má fá fyrir 7,5
milljónir og staðreyndin er nú sú
að venjulegir bílar kosta samt yfir
sex milljónir króna í dag. Volt og
Ampera eru virkilegir lúxusbílar
sem mikið er lagt í og innrétt ingar
þeirra af mjög háum gæðum. Mjög
auðvelt er að verja 400.000 krónum
í eldsneyti á ári og til þess þarf

ekki að aka nema 15.000 km á bíl
sem eyðir að meðaltali 10 lítrum á
hundraðið. Ef skipt væri yfir í Volt/
Ampera þarf ekki að eiga bílinn
nema í fimm ár þar til að munurinn á kaupverði hans og 6 milljón
króna bíl er étinn upp því meðaleyðsla Volt er aðeins 1,2 lítrar.
Reynslan af bílnum frá því hann
kom fyrst á markað árið 2011 er sú
að honum er nær einungis ekið á
rafmagni í borgarakstri og því sé
bílnum oft ekið mörg þúsund kílómetra á milli tankfyllinga. Drægni
upp á 80 km dugar yfirleitt fyrir
allar borgarsnattferðir dagsins og
sjaldan er jú ekið lengra en það.
Ekki tekur nema fjóra klukkutíma
að fullhlaða rafgeyma bílsins og
akstursdrægni hans er ríflega 500
km þegar vélin bætist við.

Góður akstursbíll
með lágan þyngdarpunkt
En hvernig er að aka Volt/Ampera? Svarið er einfalt: skemmtilegt. Fyrir það fyrsta er bíllinn
mjög öflugur og sterkur rafmótorinn gerir það að verkum að bíllinn rýkur áfram og er aðeins 9 sekúndur í hundraðið. Þegar tæmist á
hleðslunni, sem reynt var í akstri
á svissneskum sveitavegum, er
bíllinn hins vegar ekki snarpur.
Fjöðrun bílsins og aksturseiginleikar eru góðir og tilfinningin er
ávallt sú að ekið sé um á lúxusbíl.
Þyngdarpunktur bílsins er neðarlega og það eykur á akstursgetu
hans. Stýring bílsins er mjög nákvæm, þægileg og hárnákvæmt
uppsett. Mjög gaman er að taka af
stað alveg hljóðlaust í bílnum og
venst það vel að aka honum eiginlega alltaf hljóðlaust. Þegar vélin

Volt/Ampera
1,4 bensínvél + rafmótor
– 150 hestöfl
Framhjóladrif
Eyðsla: 2,1 l. /100 km í bl. akstri
Mengun: 27 g/km CO2
Hröðun: 9,0 sek.
Hámarkshraði: 160 Km/klst.
Verð: 7.590.000 kr.
Umboð: Bílabúð Benna/Opel (BL)

fer í gang ber ekki mikið á því þar
sem hljóðeinangrun bílsins er til
fyrirmyndar og lítið sem ekkert
vindgnauð eða dekkjahljóð heldur.

Fallegur rafmagnsbíll –
alger nýjung!
Það er ekki bara hvað stærðina
varðar sem Volt/Ampera liggur milli
Chevrolet Camaro og Cruze, heldur
útlitslega líka. Ef Camaro og Cruze
ættu saman barn þá myndi það líta
út eitthvað svipað og Volt. Hann er
nokkuð snotur að utan en sprengir
enga skala þó. Hann vinnur þó
flestar fegurðarsamkeppnir gegn
öðrum rafmagnsbílum þar sem
með ólíkindum ljótir bílar fylla
þann flokk. Má segja að Volt/Ampera sé fyrsti rafmagnsbíllinn sem
ekki veldur augnskaða á að horfa,
heldur miklu fremur gleður augað.
Það má reyndar líka segja um rándýru rafdrifnu lúxus kerrurnar
Fisker Karma og Tesla Model S,
en þá erum við komin í allt annan
verðflokk.

Sem lúxusbíll að innan
Ekki tekur verra við er inn í bílinn er komið, þar blasir við flott
hönnun, framúrstefna, frábært

Volt/Ampera

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

Blaðberinn...

...góðar fréttir fyrir umhverfið
..

Volt/Ampera
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GALLAR
Lítið afl
þegar
rafmagn
klárast,
kostar 7,6
milljónir

Góðir
aksturseiginleikar,
lagleg innrétting, lítill
rekstrarkostnaður

KOSTIR

efnisval og smekklegheit par excellence. Sætaskipan er óvenjuleg, þ.e.
2+2 og stokkur á milli aftursætisfarþeganna. Sætin er góð og í takti
við annað í innanrýminu. Mælaborðið er framúrstefnulegt og flott
og gaman er að fylgjast með mælunum sem sýna stöðu rafhlaðanna
og kenna ökumanni hvernig nýta
megi sem best rafhleðsluna. Ökumaður er auk þess látinn vita hvort
hann bremsar of harkalega. Það
verður til þess að orkan sem losnar
nýtist ekki að fullu en færi öll aftur
í rafgeymana ef bremsað hefði verið
með minni þjósti. Allt er þetta vel
fram sett og litríkt. Eitt af því albesta við innanrýmið er 7 hátalara
Bose-hljóðkerfi sem er staðalbúnaður og betra en í mörgum miklu
dýrari bílum. Auk þess notar það
50% minna rafmagn en sambæri-

Volt/Ampera

leg kerfi. Staðalbúnaður í bílnum
er ríkulegur og of langt mál að telja
upp. Gaman verður að sjá hvernig
sala á Volt/Ampera mun þróast hér á
landi en nokkrir bílar af hvorri gerð
hafa verið seldir. Það hjálpar veru-

lega upp á að engin vörugjöld eru af
þeim og hluti virðisaukaskatts að
auki felldur niður. Það gerir þá einmitt mjög samkeppnishæfa en það
eru samt margir sem ekki hafa efni
á 7,5 milljón króna bíl, þó góður sé.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 | Umsjónarmaður: Finnur Thorlacius

Við fjármögnum bílakaupin þín
Ergo vill aðstoða
aðsto þig við að eignast farartæki.
Við bjóðum þv
því græn bílalán án lántökugjalda til 1. apríl 2013.
Reiknaðu með okkur á ergo.is

Suðurlandsbraut 14 > sími 440 4400 > www.ergo.is > ergo@ergo.is
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Enn beðið eftir nýjum Volvo XC-90
Forstjóri Volvo, Håkan Samuelsson, er ekki mjög ánægður með
þá töf sem orðið hefur á þróun
Volvo XC-90 jeppans, en heil
tíu ár eru síðan síðasta kynslóð
hans kom á markað. Þessi bíll var
einu sinni söluhæsti bíll Volvo
en það er löngu liðin tíð. Útkoma
bílsins hefur tafist úr hófi fram og
sífelldar frestanir á því að hann
verði tilbúinn á markað. Það fer
mjög í taugarnar á forstjóranum

UP! TVINNBÍLL
Eins lítra bíll Volkswagen
sem ber nafnið XL1 er nú loks
farinn í framleiðslu, en það var
þó aldrei ætlunin að hann yrði
magnsölubíll. Þessi lágvaxni
og stutti tveggja sæta bíll með
stórundarlegt útlit mun líklega
ekki höfða til alltof margra. Því
hefur Volkswagen á prjónunum
að setja sams konar vélbúnað
í smábílinn Up! Sá vélbúnaður
samanstendur af tveggja
strokka og 47 hestafla dísilvél
sem tengd er við 7-gíra tveggja
kúplinga skiptingu og 27
hestafla rafmótor. Hann er sem
sagt tvinnbíll. Smábíllinn Up!
hefur eins og XL1-bíllinn þann
kost að vera mjög léttur, en XL1
er um 800 kíló og Up! um 930.
Ekki er þó líklegt að Up! með
sama vélbúnað og XL1 eyði
aðeins einum lítra á hundraðið
því Up! er ekki eins straumlínulagaður, en hann gæti höggvið
nálægt tveimur lítrum. Þessi
nýja gerð Up! er enn á þróunarstigi og búast má við honum
eftir 18 mánuði.

OLÍS MEÐ NÝJA
DÍSILOLÍU
Stuðlar að 5% minni koltvísýringsútblæstri. Olís kynnti
í vikunni dísilolíu blandaða
með vetnismeðhöndlaðri
lífrænni olíu, eða VLO. Það er
hreinna og umhverfisvænna
dísileldsneyti en þekkst hefur
og framleiðsluaðferðin gerir
hana ólíka annarri lífdísilolíu.
VLO virkar fullkomlega eins
og önnur dísilolía en mengar
minna. VLO er blönduð í dísilolíu Olís sem hlutfall af seldu
magni í samræmi við reglugerðir í Evrópu. Slík reglugerð
hefur enn ekki litið dagsins ljós
hér á landi en mun væntanlega
gera það innan skamms. Að
sögn Olís skilar þetta íblöndunarhlutfall 5% minni koltvísýringsútblæstri dísilbifreiða.
Hægt er að nota 100% hreina
VLO-olíu á dísilvélar en með
íblöndun ætlar Olís að gera
VLO samkeppnisfæra í verði á
eldsneytismarkaðnum.

sem einnig tjáði sig um hversu
dýrt það er. Salan á XC-90 í fyrra
féll um 21% niður í 31.290 bíla.
Árið 2004 keppti XC-90 við BMW
X5 um sölumet og það ár seldist
hann í 84.032 eintökum. Var hann
þá mest seldi bíll Volvo og það átti
eftir að endast til ársins 2007 og
seldust þá 79.140 bílar. Það var svo
V50 langbakurinn sem velti XC-90
úr sessi sem mest seldu gerð Volvo.
Ekki er von á nýjum XC-90 í ár

og ekki heldur næsta ár, heldur
árið 2015. Kemur það hressilega
á óvart, ekki síst vegna þess að íslenskir bílablaðamenn sáu einmitt
eitt af frumeintökum bílsins í prófunum á sveitavegum í nágrenni
Barcelona í síðustu viku og veittu
honum eftirför í fáeinar mínútur.
Var sá bíll nokkuð mikið breyttur
frá útliti síðustu kynslóðar, en nær
öruggt má samt telja að þar hafi
farið næsti XC-90.

Það er öruggara
að velja réttu
jeppadekkin
Jeppi stendur ekki undir nafni nema hann sé vel dekkjaður. Ef þú vilt nýta til fullnustu
orku, aksturseiginleika og öryggi jeppans, skiptir sköpum að velja dekk við hæﬁ. Þegar
dekk eru annars vegar búum við yﬁr áratuga reynslu og þekkjum þá eiginleika sem
breytilegar akstursaðstæður kalla á. Bleyta, snjór, krapi eða þurrir vegir - þetta er allt
spurning um að velja réttu dekkin.

Nesdekk í Reykjavík
'JTLJTMÕ¥t4ÐNJ
Nesdekk í Reykjavík
(SKÕUIÅMTJt4ÐNJ
Nesdekk í Reykjanesbæ
/KBS¥BSCSBVUt4ÐNJ

BF Goodrich - All Terrain A/T

Bílabúð Benna dekkjaþjónusta
5BOHBSI×G¥Bt4ÐNJ
4LJQUJCPS¥
Nánari upplýsingar
á benni.is
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BREYTINGASKEIÐIÐ ER EKKI SJÚKDÓMUR HELDUR SPENNANDI TÍMABIL
GENGUR VEL KYNNIR Chello er náttúrulegt efni fyrir konur á breytingaskeiði. Efnið hefur þann eiginleika að slá á óþægindi sem
konur finna fyrir við tíðahvörf.

Þ

uríður Ottesen, framkvæmdastjóri
Gengur vel, er 55 ára og hefur notað
Chello í nokkur ár með mjög góðum
árangri. „Þetta er náttúrulegt efni sem
hefur fengist hér á landi undanfarin fimm
ár og fjöldi kvenna hefur fengið betrumbót
á þeim kvillum sem fylgja oft breytingaskeiðinu með inntöku þess. Efnið jafnar
sveiflurnar og slær þannig á hitakófin,“
segir Þuríður. „Það eru engir hormónar í
þessum töflum og Chello er eitt af fáum
efnum sem skandinavísk læknablöð hafa
mælt með fyrir konur á breytingaskeiði.
Einnig hafa kvensjúkdómalæknar mælt
með inntöku efnisins. Chello er framleitt í
Danmörku og er þekktasta og vinsælasta
efnið fyrir konur á breytingaskeiði þar í
landi og í Noregi.

ÓÞÆGINDI VIÐ TÍÐAHVÖRF
Sjálf hefur Þuríður tekið inn Chello með
góðum árangri en hún kynntist því upphaflega þegar hún varð sjálf fyrir óþægindum
breytingaskeiðsins. „Ég var í lestarferð til
Kaupmannahafnar fyrir sex árum þegar
ég upplifði að bringan á mér varð svo
heit að ég hefði getað spælt egg á henni.
Ég fór í heilsubúð gegnt brautarstöðinni
og spurði hvað væri það besta í boði við
slíku hitakófi. Þá rétti afgreiðslukonan mér
Chello. Ég tók tvær töflur samviskusamlega daglega og eftir tíu daga var ég farin
að finna mikinn mun á mér. Síðan hef ég
tekið inn eina töflu af Chello á dag með
smáhléum en smelli mér strax á nýjan
kúr þegar kyndingin fer að ofhitna. Það
er meiri háttar að losna við hitakófin, þau
bæði trufla svefninn og dagsformið þegar
maður upplifir sig gegndrepa af svita,“
segir Þuríður enn fremur.
Hún bætir því við að ekki séu allar
konur eins og sumar þurfi að gefa efninu
lengri tíma til að virka. „Ég hef sagt við
þær að gefast ekki upp, stundum tekur
það allt upp í 3-6 mánuði, jafnvel lengur,

að efnið fari að virka og taka þá tvær töflur
á dag. Flestar konur finna breytingu innan
mánaðar og þurfa bara eina töflu á dag.“
Þrjár af hverjum fjórum konum upplifa einhver óþægindi við tíðahvörf. Gott
er að vita að til eru náttúrulegar lausnir.
„Breytingaaldurinn er gott aldursskeið þar
sem andlegur þroski konunnar er í blóma
en því fylgja oft kvillar eins og hita- og
svitakóf, geðbreytingar, leiði og orkuleysi,“
segir Þuríður.

HENTAR ÖLLUM KONUM
Chello er til í þremur útfærslum og hentar
öllum konum. Chello Classic er gott við
mildum einkennum af svita og hitakófi.
Það inniheldur ekki soja, heldur mikið af
plöntu-extrakti sem er grunnur af kínversku plöntunni dong quai og hefur verið
notað í mörg ár gegn hita- og svitakófum.
Það inniheldur einnig plönturnar rauðsmára, vallhumal, kamillu og mjólkurþistil.
ChelloForte er ætlað konum yfir fimmtugt og er gott við miklu svita- og hitakófi. Það inniheldur ríkulegan skammt af
plöntukjörnum og soja-extrakt sem hefur
sýnt sig að virka vel á hita og svitakóf.
Chello Forte inniheldur einnig rauðsmára og salvíu sem hefur verið notað í

STÓRIR OG GÓÐIR
TEXASBORGARAR
TEXASBORGARAR KYNNA

mörg ár af konum á breytingaskeiðinu með
frábærum árangri.
Chello Forte + D-vítamín er gott fyrir
konur undir fimmtugu. Það slær á mikil
hita- og svitakóf og inniheldur sömu
efni og rauða Chello en er með viðbættu
D-vítamíni sem styrkir beinin sem er mikilvægt fyrir konur sem byrja snemma á
breytingaskeiðinu. Jurtirnar í Chello hafa
verið notaðar í gegnum árhundruð og
finnast í náttúrunni og hafa margar þeirra
verið rannsakaðar en hægt er að slá þeim
upp á www.google.com.

HELSTU JURTIR Í CHELLO
Dong Quai: Styrkir leg, linar tíðaverki, við
tíðaóreglu og tíðahvörfum.
Vallhumall: Styrkjandi, mýkjandi, græðandi, bætir sinateygjur og minnkar stirðleika.
Rauðsmári: Minnkar svitakóf, þvagblöðrustyrkjandi, góður við taugaóróa og húðvandamálum.
Mjólkurþistill: Notaður meðal annars við
að styrkja lifur og nýru, þykir hressa og
auka úthald.
Kamilla: Góð við svefnleysi, kvíða, leiða,
útbrotum og gigt.
Soja: Minnkar svitakóf, lækkar kólesteról,

LÍÐUR BETUR Þuríður Ottesen segist finna mikinn
mun á sér eftir að hún byrjaði að taka inn Chellotöflur en þær slá á einkenni breytingaskeiðsins.

gott fyrir beinvefinn, fyrirbyggir beinþynningu.

NÆTURSVITI
Margar konur þekkja það að vakna upp
á nóttunni eins og þær hafi staðið undir
sturtu, nátt- og rúmföt rennandi blaut.
Hita- og svitakóf að nóttu til hefur orðið
þess valdandi að konur sofa illa og svefnmunstrið raskast.
Hægt er fræðast um Chello á www.
gengurvel.is en það er fáanlegt í flestum
heilsubúðum, apótekum og í Fjarðarkaupum.

HRESSANDI Í
MORGUNSÁRIÐ
Á VIGTINNI Foreldrar
ættu ekki að hafa allt
of miklar áhyggjur þótt
barnið þyngist ekki alveg
samkvæmt bókinni.
NORDICPHOTOS/GETTY

Veitingastaðurinn
Texasborgarar við
Grandagarð hefur
fest sig í sessi
sem einn helsti
hamborgarastaður
borgarinnar á því
tæpa ári sem hann
hefur verið opinn.
„Við höfum
verið óhrædd við
að prófa nýjungar
sem aðrir bjóða
ekki upp á og það
hefur vakið mikla
lukku,“ segir Magnús Ingi Magnússon veitingamaður. „En það fer samt alltaf mest af
ekta amerískum ostborgara, það er klassík
sem flestir eru sólgnir í.“ Magnús leggur
áherslu á að allir hamborgararnir séu stórir,
140 g, og unnir frá grunni á staðnum úr úrvalshráefni.
Texasborgaratilboð, sem býðst alla daga,
er langvinsælast en það samanstendur af
Texas-ostborgara með frönskum og gosi og
kostar aðeins 1.390 kr. Þeir sem vilja gera
vel við sig bæta t.d. við bernaise-sósu eða
beikoni og eggi.
Úrvalið er mikið en matseðilinn er að
finna á texasborgarar.is og Facebook.

BÖRN SEM ÞYNGJAST
LÍTIÐ NÁ JAFNÖLDRUM
MIKIÐ UM NÝJUNGAR
„Það fer samt alltaf mest
af ekta amerískum ostborgara, það er klassík
sem flestir eru sólgnir í,“
segir Magnús.

GOTT
VERÐ
Hægt er að hafa
samband beint við
Magnús Inga í síma
696-5900 eða með
tölvupósti, magnusingi@gmail.com.

Börn sem þyngjast lítið fyrstu vikur og mánuði lífs síns ná yfirleitt
jafnöldrum sínum í kringum þrettán ára aldurinn. Þetta kemur
fram í breskri rannsókn sem greint er frá á fréttavef BBC.
Rannsakendur skoðuðu gögn 11.499 barna sem tóku þátt í stórri
könnun í Bristol á tíunda áratugnum. Þar kom í ljós að 507 börn
sem þyngdust hægt á fyrstu átta vikum lífsins náðu sér á strik
fremur hratt og náðu jafnöldrum sínum í kringum tveggja ára
aldurinn.
Annar hópur 480 barna sem þyngdist hægt frá átta vikna aldri
til níu mánaða hélt áfram að þyngjast hægt og rólega til sjö ára
aldurs. Þá tóku þau flest vaxtarkipp og náðu jafnöldrum í kringum
þrettán ára aldurinn.
Rannsakendur sögðu þessar niðurstöður geta róað foreldra sem
eiga börn sem ekki þyngjast hratt. Þeir lögðu hins vegar áherslu á
að áfram yrði fylgst náið með þyngdaraukningu nýbura.
Rannsakendur vöruðu einnig við því að börn sem ekki þyngjast
hratt en eru heilbrigð að öllu öðru leyti séu sett á aukafæðu þar
sem það geti aukið hættu á offitu síðar á ævinni.

Þurrburstun kemur blóðrásinni í gang.
■ VELLÍÐAN
Þurrburstun
er hressandi. Hún
örvar sogæðakerfið
og blóðstreymi til
húðarinnar,
hreinsar
dauðar húðfrumur og hjálpar líkamanum að
losa sig við úrgangsefni. Húðburstun ætti að framkvæma á
þurri húð með þurrum bursta.
Best er að nota bursta með
náttúrulegum hárum.
Mælt er með því að bursta
húðina áður en farið er í sturtu
á morgnana. Þegar húðin er
burstuð skal alltaf stefna að
hjartanu. Best er að byrja á fótleggjunum. Svo frá hnjám upp
að mjöðmum. Næst upp rasskinnar og mjaðmir. Svo er gott
að bursta handleggi frá úlnlið
og upp að öxlum. Mælt er með
því að farið sé varlega yfir
magann og ekki er mælt með
því að konur bursti brjóstin.
Eftir burstunina er farið í sturtu
og er gott að enda hana á kaldri
gusu. Heimild: www.heilsubankinn.is
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MÓÐURMJÓLK
GETHARMA
GEDDON UR SKEMMT TENNUR

BARNATENNUR Ekki er ráðlagt að hafa barn á brjósti lengur en átta til tólf
mánuði, samkvæmt tannvernd Landlæknisembættisins. Árlega eru allt að 200
smábörn undir tveggja ára svæfð vegna alvarlegra tannskemmda af völdum
sætrar brjóstamjólkur og annarra sætra og súrra drykkja að næturlagi.

BEELL
BELLAVISTA
LLAV
AVIS
AV
ISTA
IS
TA
A náttúrulegt
nát
áttú
túru
tú
rulle
ru
legtt
efni fyrir augun, ríkt af
lúteini og bláberjum
www.gengurvel.is

Fæst í apótekum, heilsubúðum
og stórmörkuðum

Ný sending!
Parísartízkan 50 ára.
50% afsláttur af vel völdum
vörum í verslun.

Skipholti 29b • S. 551 0770

HEIMILI OG SKÓLI
ÓSKA EFTIR TILNEFNINGUM
TIL FORELDRAVERÐLAUNA 2013
Foreldraverðlaun Heimilis og skóla – landssamtaka
foreldra verða afhent miðvikudaginn 15. maí 2013,
kl. 14.00, við hátíðlega athöfn í Þjóðmenningarhúsinu.
Tilnefningar sendist á rafrænan hátt með því að fylla
út eyðublað á heimiliogskoli.is. Síðasti skiladagur
tilnefninga er 1. maí 2013.

SUÐURLANDSBRAUT 24 | 108 REYKJAVÍK
SÍMI 516 0100 | WWW.HEIMILIOGSKOLI.IS

Aðalfundur
Aðalfundur Rauða krossins í Kópavogi
verður haldinn miðvikudaginn 13. mars
kl. 20 í Hamraborg 11, 2. hæð.
Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf
Önnur mál
Fundarseta er öllum heimil.
Félagsmenn eru hvattir til að mæta.
Stjórnin

U

m leið og tennur koma í munn
smábarna þarf að hafa hugfast að
móðurmjólkin er sætur vökvi,“
segir Hólmfríður Guðmundsdóttir, tannlæknir hjá Embætti landlæknis.
Embættið bendir foreldrum á að gefa
smábörnum vatn um nætur og aldrei
sæta eða súra drykki.
„Móðurmjólk er vökvi eins og hver
annar og við ráðleggjum mjólkandi
mæðrum að draga vel úr næturgjöfum
um tíu mánaða aldur. Ástæðan er sú að
á nóttunni dregur mjög úr munnvatnsflæði og munnvatn er náttúruleg vernd
gegn tannskemmdum. Því er varnarkerfi barna ekki í gangi þegar tennur
þeirra liggja í sætri móðurmjólk um
nætur.“
Hólmfríður segir skilaboð um að
móðurmjólk geti skemmt tennur
hugsanlega ekki hafa verið nógu skýr.
„Móðurmjólk er besta næring sem
völ er á fyrir ungbörn en hún hefur
fengið að njóta vafans. Umræðan hefur
verið lítil og ekki allir á eitt sáttir þegar
kemur að neikvæðri umfjöllun um hana.
Ég fullyrði hins vegar að eftir tíu til tólf
mánaða aldur eigi börn ekki að vera á
brjósti að næturlagi.“
Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO)
mælir með brjóstagjöf fyrstu tvö æviár
barnsins.
„Allar áherslur í tannvernd og næringarráðgjöf mæla mót langri brjóstagjöf. Sökum þess að við höfum ekki
enn náð saman um endanlegar ráðleggingar miðast þær við að móðurmjólk
sé alfarið skipt út á aldursbilinu átta til
tólf mánaða og eftir að tennur koma í
munn sé næturgjöfum mjög stillt í hóf.
Sumum kann að þykja það hörkulegt og
vilja gefa barninu að drekka eins og það
vill en við segjum nei. Það er einfaldlega ekki æskilegt að baða barnatennur
í móðurmjólk né öðrum sætum vökvum
á nóttunni. Þarna þarf að vera regla á
hlutum því hætta skapast á alvarlegum
tannskemmdum. Við erum í forvörnum
og viljum koma í veg fyrir slík vandamál.“
Hólmfríður segist vita að mörg börn
liggi við hlið móður sinnar um nætur og
drekki þegar þau vilja.
„Sú venja eykur stórlega hættu á
tannskemmdum (e. baby bottle tooth
decay) og því mikilvægt að halda
tönnunum hreinum því góð tannhirða
vegur upp á móti og styrkir tennurnar.
Hér á Íslandi sjáum við mjög alvarlegar tannskemmdir hjá börnum yngri
en átján mánaða. Að auki hafa skapast

NORDICPHOTOS/GETTY

hlustið
trúið
hlýðið

enn frekari vandamál vegna siðs sem
tíðkast meðal foreldra af erlendum
uppruna sem gefa börnum sínum sætt
te og safa í pela bæði á nóttu og degi.
Hjá þeim börnum sjást mjög alvarlegar
tannskemmdir.“
Í fimm mánaða skoðun heilsugæslunnar fá foreldrar í hendur Bókina um barnatennurnar. Í bókinni kemur hvergi fram
að móðurmjólkin sé skaðleg tönnum en
þess í stað minnt á að með því að drekka
mjólk í stað súrra drykkja og ávaxtasafa
megi koma í veg fyrir skaðlega glerungseyðingu. Sú lesning gæti treyst mjólkandi
mæður í vissu um að þær væru að gera
börnum sínum gott.
„Ráðleggingar um brjóstagjöf að
næturlagi hafa fylgt fræðslu í bæklingum og leiðbeinandi efni fyrir starfsfólk heilsugæslustöðva síðastliðin tíu
ár. Svo er vafamál hvernig fræðslan
hefur skilað sér til foreldra. Hins vegar
er ljóst að skerpa þarf á því að móðurmjólkin er sætur vökvi.“
Hólmfríður tók við starfi sínu hjá
Embætti landlæknis fyrir áratug og vildi
þegar auka fræðslu um hættu á tannskemmdum vegna móðurmjólkur.
„Þá mætti ég mismunandi viðhorfum
á nokkrum stöðum, einkum meðal
þeirra sem halda því fram að börn megi
vera nær takmarkalaust á brjósti fram
eftir aldri. Tannskemmdir vegna of
sætra drykkja smábarna er staðreynd
og árlega eru allt að 200 smábörn undir
tveggja ára svæfð vegna alvarlegra
tannskemmda. Það er of mikið og eiga
sætir og súrir drykkir stærsta sök en
móðurmjólkin líka, enda mörgum óupplýst vandamál.
Nálgast má fræðslu og myndbönd
sem stuðla að bættri tannheilsu barna
á www.landlaeknir.is og www.heilsu■ thordis@365.is
gaeslan.is.

GÓÐUR ER SOPINN
Hólmfríður segir
mæðrum í sjálfvald sett
hversu lengi þær séu
með börn sín á brjósti.
Tíðum næturgjöfum
eftir að tennur koma
þurfi þó að mæta með
góðri tannhirðu því
mjólkin sé sæt og liggi á
tönnum.

VEL UPPLÝST
Hólmfríður Guðmundsdóttir, tannlæknir hjá
Embætti landlæknis.
MYND/PJETUR

MÓÐURMJÓLK BEST FYRIR BARNIÐ
„Góð tannhirða helst í hendur við næringu og því mikilvægt að bursta tennur
barns á næturgjöfum vel. Tannskemmd
vegna brjóstagjafar er sjaldgæf og
því ættu mjólkandi mæður óhikað að
halda brjóstagjöf áfram til tveggja ára
aldurs eða lengur, eins og Alþjóða heilbrigðisstofnunin mælir með,“ segir
Arnheiður Sigurðardóttir, brjóstagjafarráðgjafi, lýðheilsufræðingur og aðjúnkt
við Háskóla Íslands.
Hún segir næturgjafir mikilvægar
fyrir móður og barn. „Móðurmjólkin er
næringarrík, tekur lítið pláss í maga og
á engan sinn líka þegar kemur að mótefnamyndun og ónæmiskerfi barnsins.
Hún heldur fullu næringargildi fyrsta
árið og getur verið fimmtíu prósent af
næringargildi barna eftir eins árs.“

Arnheiður segir ungbörn ekki kunna
á klukku og því kalli þau eftir móðurmjólk af þörf.
„Lítið barn með lítinn maga þarf
næturgjafir til að vaxa, dafna og
þroskast vel. Þá er mjólkandi mæðrum
nauðsynlegt að gefa um nætur til að
viðhalda mjólkurframleiðslu sinni.
Kvöld- og næturgjafir eru tækifæri
móður og barns til að vinna upp
tengslamyndun og nánd sem smábörn
missa af hjá útivinnandi mæðrum.
Framlengd brjóstagjöf er því tækifæri
til að næra börn og styrkja sjúkdómavarnir þeirra. Fyrir vikið fáum við
andlega, líkamlega og tilfinningalega
sterkari einstaklinga.“
Sjá meira um kosti brjóstagjafar á
-þlg
www.brjostagjof.is.

HOLL OG GÓÐ
Arnheiður Sigurðardóttir
segir brýnt að byrja að
bursta um leið og fyrsta
tönnin sést.
MYND/ARNÞÓR

ÞRIÐJUDAGUR 26. febrúar 2013
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smáauglýsingar
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512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

Bílar til sölu

Bílar óskast

Varahlutir

Garðyrkja

0-250 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-250. Skoða allt.
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar.
Sími 857 9326.

Skoda Fabia‘07. Ek: 95 þús. Smurbók.
Negld vetrardekk/sumardekk. Verð: 1,0
m. Engin sk. Uppl: Tómas 895 9974.

Til sölu Benz ML 270 árg. 2000
Sjálfsk., dísael með leðurák. Nýleg
sumar- og vetrardekk á álfelgum.
Góður bíll, selst vegna búsetu erlendis.
Verð 1,6 milj. skipti koma til greina
á t.d. fellihýsi, hjólhýsi, bát eða lóð.
Hafið samband í sigurtak@internet.is
eða í síma 695-0452.

!!! 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

Sendu eina fyrirspurn á 39 PARTASaLa
og þeir svara þér ef hluturinn er til.
www.partasalar.is
Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda
Oktavia árg. ‚03, Ford fiesta ‚98,
Honda Civic og Kangoo. Viðgerðir.
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni
diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s.
892 7852.

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

Bókhald

SMÁPARTAR.IS
Eigum mikið úrval af varahlutum í
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 56750407785040.

Toyota Avensis árg. ‚01. ssk. 1.6
bensín. keyrður 130þ.km verð 490þús.
s: 6162597.

Gríptu tækifærið núna! Nissan Leaf,
Ford Focus rafbílar fá frábæra dóma.
Útvegum bíla með niðurgreiðslum
frá USA. 90% lægri reksturskosnaður.
Rafbílar, Metanbílar, Metanbreytingar,
Bensín, Díselbílar. Betra verð á nýjum
og notuðum bílum frá öllum helstu
framleiðendum.www.islandus.is S.
5522000
VW Golf stw árg. 8/2007 Ek.131
þ. Glertoppur,krókur,filmur,
18”ál+16”stálfelgur, vetrar+sumarekk,
cruse, AC, Ný tímareim. Ásett 1.650 en
1.490 stgr. S.897-7758.
MMC Pajero 35” dísel. Árgerð 2007,
ekinn 162 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.990.000. Rnr.990347.

VW Bora árg. 2000. Ekinn 190.000. Er
í fínu standi. Verð kr. 360.000. Sími:
6638591

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Fjórhjól

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.

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA
Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400
& 893 2284. www.japanskarvelar.is /
www.carparts.is japvel@carparts.is
Yamaha Grizzly 700 ‚08. Ek: 11 þús.
27” Big Horne. Vökvastýri. Kassi
með aukasæti. Einn eigandi og góð
þjónusta. Aukastuðarar. Verð: 990 þús.
Engin skipti. ppl: Tómas 895 9974.

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

ÞJÓNUSTA

Bátar
Subaru Forester árg. 2009 Ekinn
aðeins 14600 km, Topplúga leðursæti.
Verð : 3.900.000 Sími: 898 9081.
MERCEDES BENZ B 180. Árgerð 2012,
ekinn 7 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð
4.590.000. Rnr.160417.

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl.
í s. 663 5315.

ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

Peugeot 406. 99‘ ssk. Ek. 170. Sk. ‚14.
V. 270 þ. Peugeot 406 Station. Disel.
Ssk. 2003. V. 320 þ. Octavia ST 2000.
Ssk. V. 300 þ. Topp viðhald á öllum. S.
844 6609.

Toyota Corolla árg. ‚96 ek. 217þús.
sjálfssk. krókur sk.‘14 Verð 175þús.
Uppl. s. 891 9847.

250-499 þús.

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

FRÁBÆRT EINTAK
Til sölu Audi Q 7, árg.‘07 3,6 7manna,
ekinn 110þús.km. Fallegur og góður
bíll. Ath öll skipti. Verð 5.490M. Sími:
8215136 Jón G.

Vw Bora 1.6 árg. ‚99” Bsk 5dyra
ek. 175þ. nýtt í bremsum og ný
heilsársdekk, krókur. verð 390.000kr.
Tek ódýrari uppí. uppl. s. 777-3077.

til sölu
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DODGE DURANGO SLT 4X4, Árg
2007, ek 105 Þ.KM, bensín, sjálfsk, 8
manna, Leður, krókur ofl, Flottur bíll,
Ásett verð 2.900þ.kr, Rnr.142157, Er
á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 11-15.
www.100bilar.is
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Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra stór
bíll. Flutningaþj. Mikaels. S. 894 4560
www.flytja.is flytja@flytja.is

Húsaviðhald

FAGLÆRÐIR PÍPARAR

Strandveiðibáturinnnn er kominn!
Hafðu samband við Seiglu í síma
551-2809 og tryggðu þér einn fyrir
sumarið. St. 10x3 M. www.seigla.is

TOYOTA COROLLA - TILBOÐ
175ÞÚS

MÁLARAMEISTARI
Tek að mér alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Egill s. 868 5171.

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

HVER ÆTLAR AÐ
VERA HÆSTUR Á
STRANDVEIÐINNI
Í SUMAR ? ESSASÚ?

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

Málarar

PÍPULAGNIR

Toyota Avensis Wagon Sol. 1.8cc. Árg
2010. Ekinn aðeins 22þkm. Sjálfsk.
Blágrár. 147hö. Er í ábyrgð hjá umboði
til Jul. 2015. Verð tilboð 3.650.000.
Uppl. Í síma 821-4744.

0-250 þús.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2010,
ekinn 57 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.950.000. Rnr.140212.

Öll bókhaldsþjónusta, VSK, uppgjör,
framtöl, launavinnsla, ráðgjöf,
eignaumsýsla og stofnun fyrirtækja.
Ábyrg þjónusta - Vönduð vinnubrögð
Korrekt viðskiptaþjónusta Borgartúni
24, sími 445 5500

Búslóðaflutningar
Pípulagnir

Volvo S80 DISEL. Ek. 76 þús. Leður
Árg. 07‘ Verð 4,4. 2 eigendur. Sími
698 3929.

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

til sölu

Hreingerningar
Flutningsþrif, Gólfbónun,
Teppahreinsun og Gluggaþvottur.
Gerum verðtilboð. www.
hreingerningar.is S. 772 1450

Parketslípun, parketlagnir, frá aðeins
2.900 krfm. 20 ára reynsla og
þjónusta. www.parketsliparinn.is S:
772 8100.
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fasteignir
190 VOGAR - EINB. TIL
LEIGU GOTT VERÐ !

Húsaviðhald

253fm einbýlishús til leigu með 5
herb. 2 baðherb. Verð 195þús. per
mán. S. 660-7609 Hlynur

Atvinnuhúsnæði
51,6 M2 IÐNAÐARBIL
Tvö bil af þessari eftirsóttu stærð
til sölu eða leigu. 10 m2 milliloft að
auki. Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m.
Góðir gluggar. Sýningarbil á staðnum.
Facebook/Steinhella 14. S: 660-1060
og 661-6800.

Tæplega tvítugur nemi í húsasmíði
óskar eftir vinnu við smíðar. Björn S.
696 4471

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu.
Geta hafið störf nú þegar.
Starfsmannaþjónustan
S. 661 7000.

Atvinna í boði
Geymsluhúsnæði

Háaberg 11 – Einbýli – Hf. – OPIÐ HÚS
ið
Op

s

hú

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

DREN OG KLÓAKLAGNIR!
Tökum að okkur endurnýjun á dren
og klóaklögnum ásamt almennri
jarðvinnu. Uppl. 869 1700/868 4043.
jardlausnir@gmail.com

Tölvur
APLÚS TÖLVUÞJÓNUSTA
Sanngjarnt verð. Sæki og sendi heim.
S. 822 7668 www.aplus.is

GEYMSLULAUSNIR.IS
AGV Longway hjálmarnir komnir
aftur ! Þessir frábæru opnanlegu
hjálmar fást á aðeins 39,500 kr. VDO
Borgartún 36. S: 588 9747 www.vdo.is

ÓDÝR HEIMILISTÆKI
Þvottavélar, ísskápar, þurrkara 10 KG,
uppþvottavélar, örbylgjuofnar á 5Þ,
hjólastóll, borðtölva. S. 896 8568.

Óskast keypt
Rafvirkjun

Búslóðageymsla og flutningar. Gott
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.
Óska eftir að taka á leigu
geymsluhúsnæði 40 -70 fm.
sem einnig er hægt að koma við
skrifstofuaðstöðu Þarf að vera
miðsvæðis 101/103/104/108 en
sambærileg póstnúmer koma til
greina. Þarf að vera snyrtilegt.
Upplýsingar sendist á beggagumm@
gmail.com

SÖLUMAÐUR ÓSKAST
Óskum eftir sölumanni á bílasölu
í sölu á notuðum bifreiðum og
vinnuvélum. Umsóknir sendist á
bifreidar@bifreidar.is

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð
þér að kostnaðarlausu! www.
kaupumgull.is
Opið alla daga 11-18,
Kringlan - 3. hæð
( Hagkaupsmegin )
Upplýsingar í síma 661 7000.

tilkynningar

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

KVÖLD- OG HELGARVINNA.

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

Við leitum að öflugu og
skemmtilegu fólki til úthringinga.
Fjölbreytt verkefni, tímakaup og
bónusar. Lágmarksaldur 18 ára.
Hringið í síma 776-7400
eða sendið mail á
kvoldvinna@simstodin.is

Atvinna óskast
Smiðir óska eftir vinnu, taka allt að sér
og geta byrjað strax. S: 847 0638.

Önnur þjónusta

Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið. Leitið til fagmanns og fáið
góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699 8000
eða í Pósthússtræti 13
( við Austurvöll ),
Verið velkomin

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Verslun

atvinna

Starfsmaður í þvottahús
Starfsmaður óskast í þvottahús hótels Cabin. Um fullt
starf er að ræða og þarf viðkomandi að geta haﬁð störf
strax.

Employee for the laundry

Nánari upplýsingar gefur yﬁrhafnsögumaður í síma
414 2300

Employee needed for the laundry at Hotel Cabin. This is
a full time job and the person needs to be able to start
right away.
We are looking for a person who is conscientious,
punctual and can work independently.

BEAUTY IN BLACK
HOLTSBÚÐ 61 GARÐABÆ

Til sölu

Heilsuvörur
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla
Árangur næst með Herbalife. Frítt
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662
Edda Borg

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

KEÐJUSAGIR/HEKKKLIPPUR
Brýnum allar gerðir af keðjum. Eigum
efni í flestar gerðir af keðjum. Brýnum
hekkklippur. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp.
slattuvel.is velaverkjs@simnet.is S.
554 0661.

Húsnæði í boði
Óskum eftir 3 herbergja íbúð til
langtímaleigu fyrir starfsmann, helst í
101, 103, 105 eða 108. Svar sendist á
bh@odinsve.is.

Hafnarfjarðarhöfn er með starfsemi í Hafnarﬁrði og
Straumsvík. Unnið er á hefðbundnum dagvinnutíma ásamt
því að vera á vöktum eða bakvöktum og þar með talin
útköll á nóttu sem og á helgidögum.

Umsóknir sendist inn á booking@hotelcabin.is fyrir
1. mars nk.

tilkynningar

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

Hafnarfjarðarhöfn óskar að ráða hafnarvörð frá og með
1. maí eða fyrr ef um semst. Starﬁð felst í almennri hafnarvinnu, móttöku skipa, afgreiðslu vatns og rafmagns
til skipa, vigtun, skráningum í Gaﬂinn, siglingavernd, og
öðrum tilfallandi störfum.

Umsóknir skal senda Hafnarfjarðarhöfn Óseyrarbraut 4,
220 Hafnarﬁrði, eða með tölvupósti á netfangið
hofni@hafnarfjordur.is merkt HAFNARVÖRÐUR fyrir
16. mars næstkomandi.
Þar sem í gildi eru ákvæði laga um siglingavernd skal
sakavottorð fylgja umsókn.

Við leitum að samviskusömum einstaklingi sem er reglusamur, stundvís og getur unnið sjálfstætt.

Applications can be sent via email to
booking@hotelcabin.is before march the 1st.

30-50% afsl af öllu. Opið þrið-föst frá
13-18. www.beautyinblack.is

Hafnarvörður

• Umsækendur þurfa að uppfylla eftirtalin skilyrði:
• Haﬁ góða kunnáttu í íslensku og ensku
• Haﬁ góða tölvukunnáttu

KAUPI GULL !

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. Rafneisti@
gmail.com

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

WWW.GEYMSLAEITT.IS
STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum um 230 fm með bílskúr. Vel staðsett
á frábærum útsýnisstað í Setbergslandi í Hafnarﬁrði.Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, hol, sólstofu, borðstofu, eldhús og stofu, bílskúr
og herbergi inn af. Á neðri hæð er anddyri, gangur, tvö (þrjú) herbergi,
hjónaherbergi með fataherbergi inn af, baðherbergi, geymsla og þvottahús. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Skipti möguleg.
Verð 58 millj. Opið hús í dag milli kl. 17-18. Verið velkomin.

Deiliskipulag
Látrabjargs, opið hús
á Patreksﬁrði
28. febrúar nk. kl.18:00 verður opið hús í
félagsheimili Patreksfjarðar vegna deiliskipulagsvinnu við Látrabjarg og nágrenni
Fyrirhugað deiliskipulagssvæði nær yﬁr land þriggja
jarða, Hvallátra, Breiðavík og Keﬂavík. Á staðnum verða
fulltrúar Barrk arkitektastofu sem vinna skipulagið fyrir
hönd Vesturbyggðar.
Einnig verða starfsmenn Umhverﬁsstofnunar og Vesturbyggðar sem koma að skipulagsmálunum. Vinnugögn
fyrirhugaðs deiliskipulags eru aðgengileg á heimasíðu
Vesturbyggðar www.vesturbyggd.is og hjá skipulagsfulltrúa í síma: 4502300/4502312 eða tölvupósti á
armann@vesturbyggd.is. Einnig er hægt að óska eftir
gögnum skriﬂega hjá undirrituðum.
Íbúar og hagmunaaðilar eru hvattir til þess að mæta og
gefst þeim tækifæri á að kynna sér skipulagsvinnuna og
koma með spurningar og athugasemdir. Til kynningar
verða uppdrættir í vinnslu af svæðunum.
Með Kveðju
Ármann Halldórsson Skipulags -og byggingarfulltrúi
Vesturbyggðar, Aðalstræti 63, 450 Patreksﬁrði.

(AFNARFJARÈARHÎFN
«SEYRARBRAUT 
 (AFNARÙRÈI
SÅMI  
HOFNIN HAFNARFJORDURIS
WWWHAFNARFJARDARHOFNIS

Hafnsögumaður
Hafnarfjarðarhöfn óskar að ráða hafnsögumann frá og
með 1. maí eða fyrr ef um semst. Starﬁð felst í leiðsögu
skipa á hafnarsvæði Hafnarfjarðarhafnar, skipstjórn
hafnarbáta ásamt öðrum almennum störfum við hafnarfjarðrhöfn svo sem móttöku skipa, vigtun, siglingavernd
og öðrum tilfallandi störfum.
Umsækjendur þurfa að uppfylla eftirtalin skilyrði:
• Hafa skipstjórnarréttindi – CB (2. Stigs skipstjórnarnám)
• Hafa reynslu af stjórnun farmskipa
• Hafa sótt slysavarnarskóla sjómanna
• Haﬁ góða kunnáttu í íslensku og ensku
• Haﬁ góða tölvukunnáttu
Hafnarfjarðarhöfn er með starfsemi í Hafnarﬁrði og
Straumsvík. Unnið er á hefðbundnum dagvinnutíma ásamt
því að vera á bakvöktum og þá að svara viðskiptavinum
hafnarinnar í síma á nóttu sem og á helgidögum.
Umsóknir skal senda Hafnarfjarðarhöfn Óseyrarbraut 4,
220 Hafnarﬁrði, eða með tölvupósti á netfangið
hofni@hafnarfjordur.is merkt HAFNSÖGUMAÐUR fyrir
16. mars næstkomandi. Þar sem í gildi eru ákvæði laga
um siglingavernd skal sakavottorð fylgja umsókn.
Nánari upplýsingar gefur yﬁrhafnsögumaður í síma
414 2300
(AFNARFJARÈARHÎFN
«SEYRARBRAUT 
 (AFNARÙRÈI
SÅMI  
HOFNIN HAFNARFJORDURIS
WWWHAFNARFJARDARHOFNIS

tilkynningar

fasteignir

OPIÐ HÚS Á MIÐVIKUDAG

Boðaþing 6-8

203 Kópavogur

fyrir 55 ára og eldri
Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Glæsileg 3ja herbergja íbúð í
lyftuhúsi
Heildarstærð 144,3 fermetrar
ásamt stæði í bílakjallara
Stórar stofur, hjónasvíta með sér
bað- og fataherbergi
Þjónustukjarni DAS í næsta húsi

Óskar R. Harðarson

Verð:

42,9 millj.

hdl. og löggiltur fasteignasali

HLÍÐARHJALLI 41B
miðvikudag 29. febrúar

frá kl. 17:00-18:00
Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

132 fm neðri sérhæð ásamt stæði
í bílgeymslu
3 til 4 svefnherbergi
Rúmgóðar stofur og eldhús
Verönd í vestur með heitum potti.

Óskar R. Harðarson

38,4 millj.

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

109 Reykjavík

Árskógar 8
– félag
eldriborgara

(EIMALIND  +ËPAVOGI
Marbakkabraut
6 Kópavogi
/PIÈ HÒS Å DAG FR¹ KL  

Opið hús í dag frá kl. 17:00 til kl. 17:30
OP

IÐ

Falleg 3ja herbergja íbúð á
5. hæð

S
HÚ

Íbúðin er samtals 93,6
fermetrar
Mikil sameiginleg þjónusta
í húsinu

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Glæsilegt 176, 8 m2 einbýlishús og 25,5 m2 bílskúr, að
Marbakkabraut 6 Kópavogi.
Óskar R. Harðarson

Verð:

29,9 millj.

hdl. og löggiltur fasteignasali

- með þér alla leið -

tilkynningar
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.

Fiskakvísl 28 – Reykjavík
5 herbergja íbúð
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00-17.30
OP

IÐ

H

ÚS

Aðalfundur Ferðamálasamtaka
höfuðborgarsvæðisins verður haldinn
miðvikudaginn 13. mars 2013 frá kl. 14:00-17:00
í félagsheimili Garðabæjar, Garðaholti.
Dagskrá fundar:
Fyrirlestrar og hefðbundin aðalfundarstörf.

Góð 127,1 fm. 5 herbergja íbúð á tveimur hæðum, vel staðsett innst í
botnlanga. Eldhús með sérsmíðuðum innréttingum, opið að hluta inn í stofu
og borðstofu. Þrjú herbergi auk sjónvarpsherbergis/tómstundarýmis. Afgirt
skjólsæl verönd. Stutt í skóla og leikskóla. Sér merkt bílastæði fylgir
íbúðinni. 32,5 millj. Íbúðin verður til sýnis í dag. Íbúð merkt 0103.
Verið velkomin.

Hörðukór 3- Kópavogi
4ra herbergja útsýnisíbúð á 8. hæð
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
PIÐ

S

HÚ

O

Vel skipulögð 115,9 fm. 4ra herbergja íbúð á 8. hæð auk sér stæðis í
bílakjallara. Frábært útsýni úr herbergjum, stofum og af svölum. Íbúðin er
mjög björt og með stórum yﬁrbyggðum svölum til suðurs. Stórar og bjartar
samliggjandi stofur. Eldhús með innréttingum úr hvíttaðri eik. Tvö herbergi í
dag, en auðvelt að bæta þriðja herberginu við úr hluta stofu. Stutt í skóla,
gönguleiðir og golfvöll. 31,5 millj. Íbúðin verður til sýnis í dag. Íbúð
merkt 0804. Bjalla nr. 36. Verið velkomin.

Skráning í tölvupósti:
ferdamalasamtokin@gmail.com eða hjá formanni:
inga@skemmtigardur.is.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti
13.02.2013 að auglýsa að nýju deiliskipulagstillögur sem auglýstar voru skv. 25.
grein skipulags- og byggingarlaga nr.
73/1997, en ekki tókst að birta á tilskildum tíma í b-deild Stjórnartíðinda og
öðluðust þar með ekki gildi skv. 42. grein
skipulagslaga nr. 123/2010. Um er að
ræða eftirtaldar tillögur:
Mál nr. 0902053 - Hörðuvellir/Reykdalsreitur, Ljósatröð,
deiliskipulag dælustöð, mál 0902053. Breytingin felst í að
gera byggingarreit og lóð fyrir dælustöð, og viðbyggingu
fyrir húsið að Ljósatröð 2. Samþykkt í bæjarstjórn 02.11.10.
Mál nr. SB040124 - Sléttuhlíð deiliskipulag, textabreyting í
skilmálum. Leiðrétting á orðalagi til samræmis við breytingu
á aðalskipulagi svæðisins til að kveða skýrar á um leyﬁlega
heildarstærð húsa og heildarumfang nýtanlegs rýmis.
Samþykkt í bæjarstjórn 10.11.10.
Mál nr. 0712080 - Miðbær-Hraun deiliskipulag. Lóð við
Álfaskeið 113-115 er breytt í íbúðarsvæði og hraunsvæði
hverﬁsvernduð. Samþykkt í bæjarstjórn 19.12.11.

útboð

Garðabær óskar tilboða í

Endurvinnsluílát 240 og 660 lítra
1.100 stk. 240 l grá.
140 stk. 660 l grá.
Ílát skulu framleidd skv. EN 840 staðli og gæðavottuð
skv. RAL GZ951/1.
Afhending íláta er 10. apríl (50%) og 15. maí (50%).
Útboðsgögn fást hjá EFLU hf. verkfræðistofu
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík með skráningu á
samskiptaaðila bjóðanda í útboði.
Opnun tilboða: 8. mars 2013 kl. 11:00 á sama stað.
Tækni- og umhverﬁssvið Garðabæjar

Mál nr. SB030312. Jarðvegstippur deiliskipulag. Tillagan
felur í sér að gengið verði frá núverandi svæði, landið
mótað og grætt upp. Samþykkt í bæjarstjórn 26.01.11.
Deiliskipulagstillögurnar verða til sýnis í húsi Skipulags- og
byggingarsviðs að Norðurhellu 2 og þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, frá 25.02.2013 - 12.04.2013.
Hægt er að skoða þær á vefsíðu Hafnarfjarðarbæjar
www.hafnarfjordur.is. Nánari upplýsingar eru veittar á
Skipulags- og byggingarsviði.
Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er geﬁnn kostur
á að gera athugasemdir við breytingarnar og skal þeim
skilað skriﬂega til skipulags- og byggingarsviðs Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar 12. apríl 2013. Jafnframt er þeim sem
gerðu athugasemdir við fyrri auglýsingar tillagnanna geﬁnn
kostur á að láta þær athugasemdir gilda ef þeir óska þess.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við breytingarnar teljast
samþykkir þeim.
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60 ára afmæli
RÉTTÓ 53-ÁRGERÐ — 60ÁRA
Mætum öll í 60 ára afmælisfagnaðinn okkar á Kringlukránni
(hliðarsal) laugardaginn 2. mars kl. 20.00.
Skráning á fésbókarsíðu: „Réttó“ 53-árgangur
eða í síma 898-3950.
Nefndin

Eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir,
amma og systir,

ODDFRÍÐUR LILJA HARÐARDÓTTIR
hjúkrunarkona, Hörðalandi 16,

lést á líknardeild Landspítalans aðfararnótt
16. febrúar. Útför hennar fer fram frá
Bústaðakirkju föstudaginn 1. mars kl. 15:00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Karitas hjúkrunar- og ráðgjafarþjónustu.
Þórður Guðmannsson
Hörður J. Oddfríðarson
Guðrún Björk Birgisdóttir
Arnar Oddfríðarson
Berglind Rós Davíðsdóttir
barnabörn og bræður hinnar látnu.

Elskuleg frænka okkar,

ÁSGERÐUR JÓNSDÓTTIR
kennari,
frá Gautlöndum,

lést 18. febrúar síðastliðinn. Kveðjuathöfn
verður haldin í Neskirkju fimmtudaginn
28. febrúar næstkomandi kl. 13.00.
Jarðað verður frá Skútustaðakirkju, Mývatnssveit, föstudaginn
1. mars kl. 14.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
menningar- og friðarsamtök.
Systkinabörn og fjölskyldur.

Atli Viðar listamaður
Listar án landamæra
Fjölbreytninni er fagnað á listahátíðinni sem haldin er í tíunda sinn í ár.
„Þetta er mikill heiður og frábært tækifæri fyrir mig sem listamann,“ segir
Atli Viðar Engilbertsson sem hefur
verið útnefndur listamaður Listar án
landamæra í ár. Tilkynnt var um valið
í Ketilhúsinu á Akureyri í gær.
List án landamæra er árleg hátíð
sem hefur að markmiði að koma list
fólks með fötlun á framfæri og koma
á samstarfi á milli fatlaðs og ófatlaðs
listafólks. Atli Viðar er sjálfmenntaður
myndlistarmaður. Hann á langan feril
að baki og hefur tekið þátt í List án
landamæra með hléum í gegnum árin.
Hann hélt einkasýningu í Hafnarborg
í fyrra sem bar heitið Skjaldarmerkið
hennar Skjöldu. Meðal verka þar var
nýtt skjaldarmerki Íslands sem Atli
Viðar hafði hannað og unnið í bylgjupappa, en það er sá efniviður sem hann
hefur mest fengist við í gegnum árin.
Sem listamaður Listar án landamæra
í ár munu verk Atla Viðars prýða kynningarefni hátíðarinnar, auk þess sem
hann heldur samsýningu með Sigrúnu
Huld Hákonardóttur í sal Myndlistarfélagsins á Akureyri í lok apríl. Þar
ætlar Atli meðal annars að sýna skúlptúra sem hann vinnur úr pappa.
„Þetta er kærkomið tækifæri til að
koma verkum sínum betur á framfæri.
Ég var lánsamur að því leyti að Skjaldarmerkið í Hafnarborg í fyrra vakti
mikla athygli og ætli ég eigi því ekki
að miklu leyti að þakka að hafa fengið
þessa útnefningu í ár. En mikilvægast
finnst mér þó hvernig hátíðin eykur
skilning á margbreytileika mannlífsins og brýtur niður múra milli ólíkra
einstaklinga.“

LISTAMAÐUR ÁRSINS Atli Viðar tekur við útnefningu sem listamaður Listar án landamæra.

Hann heldur á einum skúlptúranna sem verða til sýnis á samsýningu hans og Sigrúnar Huldar
í apríl.
MYND/RAGNAR HOLM

Auk myndlistarinnar fæst Atli
Viðar við tónlist og ritstörf og vinnur meðal annars að söngleik, sem
hann vonast til að geta sett á fjalirnar þegar fram líða stundir. Hann segist ekki gera sérstaklega upp á milli
þessara listgreina.

„Ég reyni að sinna þeim jöfnum
höndum. Þetta er dálítið eins og að
taka á móti mörgum gestum á heimili
sitt; maður tekur á móti þeim í þeirri
röð sem þeir koma og reynir að sýna
öllum jafn mikla athygli.“
bergsteinn@frettabladid.is

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

KJARTAN INGIMARSSON

Eiginmaður minn og faðir okkar,

bifreiðastjóri, til heimilis að
Kirkjuteigi 9, Reykjavík,

INGIMUNDUR JÓNSSON

lést á Hrafnistu þriðjudaginn 12. febrúar.
Útförin fer fram frá Laugarneskirkju
þriðjudaginn 26. febrúar kl. 13.00.
Þóra Kjartansdóttir
Ingimar Kjartansson
Björg Vigfúsína Kjartansdóttir (Lilla)
tengdabörn og barnabörn.

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

ÓLI EÐVALD BJÖRNSSON
skrifstofumaður,
Bröttugötu 4, Hólmavík,
áður Laugarbraut 27, Akranesi,

lést á Heilbrigðisstofnun Hólmavíkur
miðvikudaginn 20. febrúar. Útförin fer fram
frá Hólmavíkurkirkju laugardaginn 2. mars kl. 14.00.
Ingigerður Dóra Þorkelsdóttir
Þorkell Örn Ólason
Björn Valur Ólason
Sigríður Óladóttir
Gunnlaugur Bjarnason
Margrét Á. Halldórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

skipstjóri,
Lindarhvammi 12, Hafnarfirði,

lést föstudaginn 22. febrúar. Hann
verður jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju
þriðjudaginn 5. mars klukkan 13.00.
Sjöfn Magnúsdóttir
Jón Ingimundarson
Hafsteinn Ingimundarson

EGILL GR. THORARENSEN
Bólstaðarhlíð 50, Reykjavík,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Mörk
mánudaginn 18. febrúar sl. verður
jarðsunginn frá Háteigskirkju fimmtudaginn
28. febrúar klukkan 11.00.
Ásdís Matthíasdóttir
Grímur Thorarensen
Lilja Andrésdóttir
Egill Thorarensen
Darri Már Grímsson
Kristín Thorarensen
Örn Vigfússon
Guðríður Thorarensen
Þórður Ásgeirsson
Guðlaugur Thorarensen
Gloría Thorarensen
Daníel Thorarensen
Sigurður Thorarensen
Áslaug Guðmundsdóttir

Guðný Erna Sigurjónsdóttir
Ragnheiður S. Hjartardóttir
Þorgeir Helgason
Sigurjón Hjartarson
Kristín Sigurðardóttir
Guðbjörg Lilja Hjartardóttir
Þórður Þórkelsson
Bylgja Hjartardóttir
Hans J. Gunnarsson
Kristín Hjartardóttir
Sigbjörn Þór Óskarsson
Guðmundur Hjartarson
Júlíana Hansdóttir Aspelund
Bjarni Þór Hjartarson
Aðalheiður Una Narfadóttir
Hjörtur Arnar Hjartarson
Lenka Zimmermannová
barnabörn og barnabarnabörn.

Dvergholti 27, Hafnarfirði,

lést miðvikudaginn 20. febrúar á
Sahlgrenska sjúkrahúsinu í Gautaborg,
Svíþjóð. Útförin verður auglýst síðar.
Lisa Marie Mahmic
Árni Eyvindsson
Páll Eyvindsson
Kristjana Eyvindsdóttir
Hannes Eyvindsson
og systkinabörn.

Adem Mahmic
Helga R. Ármannsdóttir
Sigurður Guðbjörnsson
Edda Vigfúsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

HILMAR KRISTJÁN BJÖRGVINSSON
lögmaður og fv. forstjóri Innheimtustofnunar sveitarfélaga,
Fögrubrekku 27, Kópavogi,

lést á heimili sínu laugardaginn 23. febrúar.
Rannveig Haraldsdóttir
Haraldur Arason
Helen Hreiðarsdóttir
Björn Stefán Hilmarsson
Laufey Fjóla Hermannsdóttir
Valdimar Héðinn Hilmarsson
barnabörn og langafabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð,
hlýhug og vinsemd við andlát eiginmanns
míns, föður, tengdaföður, afa og langafa,

HJÖRTUR GUÐMUNDSSON

andaðist á hjúkrunarheimilinu Mörk
22. febrúar. Útförin fer fram
frá Kópavogskirkju mánudaginn 4. mars
klukkan 13.00.

MARÍA W. H. EYVINDSDÓTTIR

Elskulegur maðurinn minn, faðir,
tengdafaðir, afi, bróðir og mágur,

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,
frá Djúpavogi, áður til heimilis að
Hjallabrekku 15, Kópavogi,

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, systir,
mágkona og frænka,

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

GUÐNI ALBERT GUÐJÓNSSON
rennismíðameistari frá Súgandafirði,
Sléttuvegi 29, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
21. febrúar. Útför hans fer fram frá Neskirkju
mánudaginn 4. mars kl. 13.00.
Sigríður Friðrikka Jónsdóttir
Rebekka G. Gundhus
Anders Gundhus
Anna Ólafía Guðnadóttir
Viðar Böðvarsson
Arnfríður Lára Guðnadóttir
Sveinbjörn Lárusson
Kristín Guðnadóttir
Einar Vignir Sigurðsson
Jóna Björk Guðnadóttir
Jón Marinó Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

EGILS GUÐLAUGSSONAR
múrara,
Berjarima 9.

Sérstakar þakkir til starfsfólks á
hjúkrunarheimilinu Eir 3. hæð norður fyrir
alúð og góða umönnun.
Kristín Stefánsdóttir
Kolbrún Jósepsdóttir
Stefán Egilsson
Bryndís Eggertsdóttir
Kristín Ellý Egilsdóttir
Grétar Baldursson
Hrafnhildur Egilsdóttir
Halldór Bergdal Baldursson
Elísabet Egilsdóttir
Kristján V. Halldórsson
Guðmunda Egilsdóttir
Stefán Gísli Stefánsson
Egill Egilsson
Lára Jóhannsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Tilboð: 3.190.000 kr.
Toyota Land Cruiser
er (NG804)
4,0i 248 hö bensín sjálfskiptur
Skrd. 9/2005.
9/20
Ek. 197.000 km.
FIN
Verð: 3.690.000 kr.
Verð
NO NDU
Afsláttur: 500.000 kr.
TA
BÍL
DIR

I
.BR NN Þ
IM INN
BO
RG Á
.IS

Ford Edge SEL (TP560)
3,5i 163 hö bensín sjálfskiptur
Skrd. 6/2007. Ek. 94.000 km.
Verð: 3.100.000 kr.

Ford Explorer XLT 4x4 (FTU17)
4,0i 210 hö bensín sjálfskiptur
Skrd. 10/2006. Ek. 92.000 km.
Verð: 2.690.000 kr.
Afsláttur: 700.000 kr.

FIN
NO NDU
TA
B
DIR ÍLIN
.BR N Þ
IM INN
BO
RG Á
Tilboð: 2.790.000 kr.
.IS

Tilboð: 3.990.000 kr.

Ssangyong Rexton (YNG80)
2,7TD 186 hö dísil sjálfskiptur
Skrd. 6/2012. Ek. 83.000 km.
Verð: 4.290.000 kr.
Afsláttur: 300.000 kr.

 Tilboð: 2.090.000

Verð: 3.100.000 kr.

Tilboð: 1.990.000 kr.

FIN
NO NDU
TA
B
DIR ÍLIN
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IM INN
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RG Á
.IS

Ford Explorer XLT 4x4 (YOP30)
4,0i 210 hö bensín sjálfskiptur
Skrd. 12/2007. Ek. 114.000 km.
Verð: 2.590.000 kr.
Afsláttur: 500.000 kr.

Tilboð: 3.450.000 kr.

Nissan Navara 4x4 (TM644)
2,5Di 174 hö dísil beinskiptur
Skrd. 4/2006. Ek. 98.000 km.
Verð: 2.990.000 kr.
Afsláttur: 200.000

Ford Expedition Limited (ME357)
5,4i 300 hö bensín sjálfskiptur
Skrd. 7/2007. Ek. 116.000 km.
Verð: 3.780.000 kr.
Afsláttur: 330.000 kr.



Tilboð: 3.590.000 kr.
Ford Kuga Trend AWD (VKL18)
2,0TDCi 140 hö dísil sjálfskiptur
Skrd. 8/2010. Ek. 73.000 km.
Verð: 3.890.000 kr.
Afsláttur: 300.000 kr.

Tilboð: 3.290.000
Ford Explorer Limited 4x4 (GHZ71)
4,6i 291 hö bensín sjálfskiptur
Skrd. 7/2008. Ek. 112.000 km.
FIN
Verð: 3.790.000 kr.
NO NDU
Afsláttur: 500.000 kr.
TA
BÍL
D

IN
BR N ÞI
N
IM
BO N Á
RG
.IS

IR.

Tilboð: 5.190.000 kr.

Tilboð: 2.890.000 kr.

Ford Kuga Titanium S AWD (IRK61)
2,0TDCi 163 hö dísil sjálfskiptur
Skrd. 5/2012. Ek. 29.000 km.
Verð: 5.570.000 kr.
Afsláttur: 380.000 kr.

Nissan Patrol Luxury 4x4 (ZL639)
3,0TD 160 hö dísil sjálfskiptur
Skrd. 10/2006. Ek. 126.000 km.
Verð: 3.590.000 kr.
Afsláttur: 700.000 kr.

Tilboð: 4.490.000 kr.

Ford Escape Limited AWD (LTA45)
2,5i 171 hö bensín sjálfskiptur
Skrd. 6/2011. Ek. 51.000 km.
Verð: 4.830.000 kr.
Afsláttur: 340.000 kr.
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Kíktu á leitarvélina og ﬁnndu
bílinn þinn:
notadir.brimborg.is
Örugg
gur staður til að vera á

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6 og 8, sími 515 7000 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050.
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KROSSGÁTA

7

9

4

8

10

12

13

15

16

21

17

19

LÁRÉTT
2. fley, 6. í röð, 8. kvk nafn, 9. sigti, 11.
númer, 12. geigur, 14. ársgamall, 16.
tímaeining, 17. arinn, 18. nár, 20. tvíhljóði, 21. yfirbreiðslu.

Grínlínan fína
BAKÞANKAR
Erlu Hlynsdóttur

11

14

18

5

20

LÓÐRÉTT
1. margs konar, 3. mun, 4. innprenta,
5. samstæða, 7. land, 10. væta, 13.
þangað til, 15. sefun, 16. fiskur, 19.
tveir eins.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. skip, 6. mn, 8. una, 9. sía,
11. nr, 12. uggur, 14. einær, 16. ár, 17.
stó, 18. lík, 20. au, 21. laki.

6

3

LÓÐRÉTT: 1. ýmsu, 3. ku, 4. innræta,
5. par, 7. nígería, 10. agi, 13. uns, 15.
róun, 16. áll, 19. kk.

2

1

K

ynnirinn á Óskarsverðlaunahátíðinni
er umdeildur. Ég er mjög hrifin af
þáttunum hans, Family Guy og American
Dad, sem þykja oft fara út fyrir mörk hins
almenna velsæmis. Eitthvað fannst mér
samt skrítið að hlusta á hann syngja heilt
lag um hvaða virtu leikkonur hafa sýnt
brjóstin í kvikmynd, á sjálfri Óskarsverðlaunahátíðinni.

Chris Brown en þau eru sem kunnugt er
byrjuð aftur saman og hún búin að fyrirgefa honum að hafa gengið í skrokk á henni
hérna um árið. Seth notaði tækifærið á
Óskarsverðlaunahátíðinni, sagði frá því að
í myndinni Django Unchained væri fjallað
um konu sem verður fyrir ofbeldi, „eða
eins og við köllum það: stefnumótamynd
um Chris Brown og Rihönnu“.

YNGSTA stúlka sem tilnefnd hefur verið

Í 85 ára sögu Óskarsverðlaunanna hafa

til Óskarsverðlauna var tilnefnd í ár, hin
níu ára Quvenzhane Wallis. Hún var vitanlega í salnum. Það var líka George Clooney
sem er nú farinn að sofa hjá heldur ungum
stúlkum. Kynninum Seth McFarlane fannst
því tilvalið að segja brandara um að
eftir sextán ár yrði Wallis orðin of
gömul fyrir Clooney. Smart.

fjórar konur verið tilnefndar sem besti
leikstjóri. Það þótti því tíðindum sæta
þegar Kathryn Bigelow hlaut Óskarinn
árið 2009 fyrir myndina The Hurt Locker,
fyrsta konan. Hún var ekki tilnefnd fyrir
nýjustu mynd sína „Zero Dark Thirty“. Það
var hins vegar leikkonan sem fór með aðalhlutverkið, hlutverk CIA-konu sem árum
saman er einbeitt í leitinni að Osama Bin
Laden. Óskarskynnirinn sagði þessa mynd
vera dæmi um „meðfædda hneigð kvenna
til að gleyma aldrei neinu“.

SATÍRUMIÐILLINN The
Onion, sem ég elska reyndar
líka svona yfirleitt, ákvað
sömuleiðis aðeins að grínast og
skrifaði á Twitter um níu ára
stelpuna: „Það virðist
enginn þora að segja það,
en er Quvenzhane Wallis
ekki algjör kunta?“ Færslunni var eytt klukkutíma
síðar.

EINN brandarinn á
Óskarsverðlaunahátíðinni
var síðan um samband
söngkonunnar Rihönnu og

FYRIR Óskarsverðlaunin í fyrra voru sex
flokkar konulausir. Í ár voru sjö flokkar
þar sem engin kona var tilnefnd. Alls
eru flokkarnir nítján og tilnefndir karlar
þetta árið voru 140. Konurnar: 35. Bandaríkjamönnum tókst samt eitt sem Íslendingum tókst ekki fyrir sína verðlaunahátíð: Að fylla alla kynbundna flokka. Af öllu
er samt ljóst að það er ekki vegna þess að
bransinn þar ytra sé svo miklu kvenvænni.
Nei, hann er ekki einu sinni vænlegur fyrir
níu ára stúlkur.

MYNDASÖGUR
PONDUS

Eftir Frode Øverli

Ég verð að taka mig
Been
saman! Ég geri mér grein there!
fyrir því! Ég get ekki
Done
haldið áfram að vera
that!
með nýrri dömu á hverri
helgi! Það er gaman... en
samt svo ... tómt!

Mig langar ekki að Líf pipareyða restinni af sveinsins
lífinu á bar! Ég er hefur sína
fertugur asskoti hápunkta,
hafi það... Það er það vita
kominn tími til að fuglarnir!
klippa taglið og
verða fullorðinn!

En ekkert jafnast á
við ró
fjölskyldulífsins...

Hmm...

GELGJAN

Hvar hef ég
séð þetta
áður?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Ég þarf að fá að
fara snemma
í dag.

AFTUR??

Þú hefur ekki klárað
heila vakt alla vikuna!

Gaur, ég
myndi ekki
biðja um
þetta ef ég
hefði ekki
virkilega góða
ástæðu!

Allt í lagi,
hver er
ástæðan?

Ég hata
þessa vinnu.

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

Þetta verður í
síðasta sinn sem
ég passa broddgaltarkrakkana!

BARNALÁN
Ég teiknaði
mynd handa
þér, Solla.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Í alvöru?

Þetta er eyðieyja með helling
af kókoshnetu- og
bananatrjám.
En sætt!

Hvað er
þetta mjóa í
sandinum?

Þetta ert þú að
svelta úr hungri
vegna þess að þú
ert of vitlaus til að
fatta að það eru
kókoshnetu- og
bananatré allt í
kring.

Systir mín
kann ekki að
meta mig.
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Syngur í Geðveiki
í gamalli sundlaug

MINNA

ELDSNEYTI

Sigríður Ósk Kristjánsdóttir messósópran syngur með óperufélaginu Kiez Oper í
nýstárlegri sýningu í Berlín um þessar mundir.
Sigríður Ósk Kristjánsdóttir messósópran er í hópi einsöngvara í sýningunni Insanity, eða Geðveiki, sem var
frumsýnd með óperufélaginu Kiez Oper
í Berlín síðasta föstudag. Þar kemur
fram alþjóðlegur hópur einsöngvara,
meðal annars frá Saats Oper-stúdíóinu í
Berlín, ásamt kór, dönsurum og barokkhljómsveit undir stjórn Jorges Jimenez.
Leikstjóri er Bretinn Andrew Stabels
sem þykir meðal athyglisverðustu leikstjóra yngri kynslóðarinnar í Englandi
í dag.
Insanity er sýnt í gamalli sundlaug,
Stattbad, sem í dag er helst þekkt sem
næturklúbbur, enda hefur Kiez Oper
það að markmiði að fara óhefðbundnar
leiðir með óperuformið. Áhorfendum er
boðið upp á meiri nánd við flytjendur en
venja er, þeir geta nánast staðið upp við
söngvarana og aðgangseyrir á sýningarnar er lægri en gengur og gerist.
Tónlistin í sýningunni er úr ýmsum
óperum og óratoríum og er blanda af barokk og nútímatónlist, meðal annars eftir
tónskáldin Gesualdo, Händel, Monteverdi, Vivaldi, Bach, Britten og fleiri.
Eins og titillinn vísar til er geðveiki viðfangsefni sýningarinnar, sem gerist að
mestu leyti inni á geðsjúkrahúsi.
Sigríður Ósk nam söng við Royal College of Music í London. Hún hefur komið
fram með ýmsum óperufélögum, einkum
í Englandi má þar nefna Engish National
Opera, English Touring Opera og Glyndebourne Opera. Hún var í hlutverki þriðju
dömu í uppfærslu Íslensku óperunnar á
Töfraflautunni, fyrstu óperu sem sett var
upp í Hörpunni.

NÝIR SPARNEYTNIR BÍLAR
VINSÆLASTI
SPORTJEPPIN20N12
rstofu
Samkv. Umferða

SHIFT_

NISSAN QASHQAI – 4x4
Dísil, beinskiptur. Verð 5.090 þús. kr.
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verð
Hrikalega gott

SIGRÍÐUR ÓSK Syngur í nýstárlegri sýningu í Berlín.
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0iOPRJYpOW NQLLèQDèXU

'DJVNUi

*Miðað
ð ð við
ð blandaðan
ð
akks

*UDQG+yWHO5H\NMDYtN
¿PPWXGDJLQQIHEU~DUNO

GLÆSILEGUR
AUKABÚNAÐúnUaðRur
sögub
M.a. íslenskur leið

ENNEMM / SÍA / NM56690

VNDSDQGLLèQJUHLQ

Dísil, beinskiptur. Verð 4.090 þús. kr.

ÈYDUS.ULVWMiQ6NDUSKpèLQVVRQUièXQH\WLVVWMyULDWYLQQXRJQêVN|SXQDUUièXQH\WLV
9LèIDQJVHIQLVNDSDQGLLèQJUHLQDU,QJyOIXU6YHUULVVRQ0iOPXU6,
6WHIQD0È/06ìUyXQJUHLQDULQQDU'DYtè/~èYtNVVRQ6,
1êYLèIDQJVHIQL
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2.890
890
90 þús.
þús
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2UNXYLUNLRJ~WÀXWQLQJXURUNXÏOL*UpWDU6YHLQVVRQ/DQGVYLUNMXQ
9HUNHIQLi*U QODQGL.ROEHLQQ.ROEHLQVVRQËVWDN
9LQGP\OOXU0DUJUpW$UQDUGyWWLU/DQGVYLUNMXQ
2OtDi'UHNDVY èLQX+DXNXUÏVNDUVVRQ0DQQYLW

0DQQDÀDì|UItPiOPRJYpOW NQLJUHLQXP*\O¿(LQDUVVRQUièJMD¿

SPARNEYTINN
SUBARU

nsínsparnaður
Ný vél, aukinn be

$èDXNDiKXJDXQJPHQQDiLèQQiPL.DWUtQ'yUDëRUVWHLQVGyWWLU6,
*yèLèQPHQQWXQRJYLUNHQGXUPHQQWXQëyUèXU7KHyGyUVVRQ0DUHORJ.ULVWMiQ
.ULVWMiQVVRQ0iOPRJYpOW NQLVYLè,ç811$5
6DPDQWHNW2UUL+DXNVVRQIUDPNY PGDVWMyUL6,
/pWWDUYHLWLQJDU
)XQGDUVWMyUL%U\QMDU+DUDOGVVRQIRUPDèXU0È/06

SUBARU XV – 4x4

6NUiQLQJiZZZVLLV

Bensín, sjálfskiptur. Verð 5.590 þús. kr.

Bílahúsið / Reykjanesbæ / 421 8808 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala
Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070

BL Sævarhöfða 2 110 Reykjavík 525 8000

5%

www.laugarasbio.is
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-bara lúxus sími 553 2075

Miðasala og nánari upplýsingar
H.S.K - MBL

þriðjudagstilboð

þriðjudagstilboð

M.A. BESTA LEIKKONAN
Í AUKAHLUTVERKI

2 ÓSKARSTILNEFNINGAR!
ÞRIÐJUDAGUR ER TILBOÐSDAGUR

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar
6, 9
6, 9
6, 9

FLIGHT
ZERO DARK THIRTY
VESALINGARNIR

þriðjudagstilboð

KVIKMYNDAÚRVALIÐ ER Í SAMBÍÓUNUM
ÁR

Á TOPPNUM Í

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á
BRÁÐSKEMMTILEG GAMANMYND

TILNEFND TIL 2
ÓSKARSVERÐLAUNA
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IÐJ

3BESTA MYNDIN
ÞAR Á MEÐAL


R.EBERT
100/100
ENTERTAINMENT WEEKLY
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NÝTT
NNÝ
ÝTT ÚTLIT Á KLASSÍSKU ÆVINTÝRI
ÝT
ÆVIINTÝÝRRI

OÐ
ILB

ÁLFABAKKA

FLIGHT
KL. 5:10 - 8 - 10:50
VIP
KL. 5:10 - 8 - 10:50
FLIGHT VIP
KL. 5:50 - 8 - 10:40
WARM BODIES
HANSEL AND GRETEL KL. 8 - 10:10
KL. 8 - 10:20
PARKER
KL. 8 - 10:20
GANGSTER SQUAD
FJÖLSKYLDUDAGAR TILBOÐ 590 KR. MIÐAVERÐ
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50
WRECK-IT RALPH ÍSLTAL KL. 5:50
ÖSKUBUSKA Í VILLTA VESTRINU ÍSLTAL KL. 6
KEFLAVÍK
FLIGHT
KL. 10:40
KL. 8
THIS IS 40
KL. 8
THE IMPOSSIBLE
KL. 10:20
BULLET TO THE HEAD
FJÖLSKYLDUDAGAR TILBOÐ 590 KR. MIÐAVERÐ
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 6
ÖSKUBUSKA Í VILLTA VESTRINU ÍSLTAL KL. 6

LEIKSIGUR Daniel Day-Lewis, Jennifer Lawrence, Anne Hathaway og Christoph
Waltz voru verðlaunuð fyrir leik sinn.
NORDICPHOTOS/GETTY

GLÆSILEGUR Leikarinn
Eddie Redmayne hefur setið
fyrir í auglýsingum Burberrytískuhússins. Hann ákvað þó
að klæðast jakkafötum frá
Alexander McQueen á sunnudag.

Glæsikjólar
á Óskarnum
Tískan á Óskarsverðlaununum þótti æði misjöfn.
Óskarsverðlaunin voru veitt í 85. sinn á sunnudag. Flest verðlaun
féllu í skaut kvikmyndarinnar Life of Pi, alls fern verðlaun. Argo
og Les Misérables hlutu þrenn verðlaun hvor og Django Unchained,
Lincoln og Skyfall fengu tvenn verðlaun hver.
Leiklistarverðlaunin hrepptu Daniel Day-Lewis fyrir hlutverk
sitt sem Lincoln, Jennifer Lawrence fyrir hlutverk sitt í Silver Linings Playbook, Anne Hathaway fyrir leik sinn í Les Misérables og
loks Christoph Waltz fyrir túlkun sína á Dr. King Schultz í Django
Unchained.

SÉRSAUMAÐ Daniel Day-Lewis klæddist

sérsaumuðum jakkafötum frá ítalska
klæðskeranum Domenico Vacca. Hann
óskaði sérstaklega eftir því að buxurnar
yrðu háar í mittið.

EGILSHÖLL

FLIGHT
KL. 5:20 - 8 - 10:10
KL. 8
ARGO
A GOOD DAY TO DIE HARD KL. 5:50 - 8 - 10:40
KL. 5:50 - 8 - 10:30
WARM BODIES
KL. 10:10
PARKER
MONSTERS INC ÍSLTAL3D KL. 5:50
KRINGLUNNI NÚMERUÐ SÆTI
THIS IS 40
KL. 5:10 - 8 - 10:45
KL 8 - 10:10
WARM BODIES
KL. 5:40 - 8
THE IMPOSSIBLE
BULLET TO THE HEAD KL. 10:20
FJÖLSKYLDUDAGAR TILBOÐ 590 KR. MIÐAVERÐ
ÖSKUBUSKA Í VILLTA VESTRINU ÍSLTAL KL. 6
AKUREYRI

FLIGHT
BULLET TO THE HEAD

KL. 8 - 10:30
KL. 8 - 10:10

ÞRIÐJUDAGS
TILBOÐ Í DAG
GILDIR EKKI Á ÍSLENSKAR MYNDIR

til batnaðar á einfaldan og öfgalausan hátt?
INGA KRISTJÁNSDÓTTIR næringarþerapisti D.E.T. kennir ykkur
hve einfalt það getur verið að bæta mataræðið og hvaða ráð hún hefur til þess.

Þriðjudaginn 5. mars
ÞETTA ER EKKI FLÓKIÐ! Inga er búin að halda yfir
40 fyrirlestra um efnið enda nálgunin einföld, skýr og
hentar öllum sem áhuga hafa á breyttum lífsháttum.

FARIÐ VERÐUR MEÐ EINFÖLDUM HÆTTI YFIR:
• Hverju er hægt að skipta út og hvað kemur þá í staðinn
• Hvernig hægt er að þekkja muninn á hollri og skaðlegri fitu
• Hvernig þú getur haldið fullri orku allan daginn og losnað
við sykurþörf og þreytuköst

Innifalið
er mappa
með
p
up skriftum
og fróðleik

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

Staður og stund: Heilsuhúsið Lágmúla 5, kl.18:30 - 21:00
Innifalið er mappa með
uppskriftum og fróðleik.
Verð: 4.900 kr. Nánari
upplýsingar og skráning í síma
8995020 eða á inga@inga.is

www.heilsuhusid.is

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

Yippie-Ki-Y ay!

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

D A N I E L D AY - L E W I S

)-$//$(<9,1'85

% MDUEtyL

1êWyQOLVWHIWLU$WOD+HLPL6YHLQVVRQ
1êWH[WDìêèLQJHIWLU-yQ9LèDU-yQVVRQ

-EMPIRE

8SSWDNDPHè.DPPHUVYHLW+DIQDUIMDUèDU
XQGLUVWMyUQ*XèQD)UDQ]VRQDU

“MÖGNUÐ MYND Í
ALLA STAÐI”
-V.J.V.,
V.J.V., SVAR
SVARTHÖFÐI
V THÖFÐI

BYGGÐ Á SÖNNUM ATBURÐUM

ëULèMXGDJDNORJODXJDUGDJDNO
ZZZNYLNP\QGDVDIQLV

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

5%
SMÁRABÍÓ GLERAUGU SELD SÉR
THIS IS 40
KL. 5 - 8 - 10.45
12
DIE HARD 5
KL. 5.40 - 8 - 10.20 16
DIE HARD LÚXUS
KL. 5.40 - 8 - 10.20 16
DJANGO
KL. 8
16
HVÍTI KÓALABJÖRNINN KL. 3.30
L
LAST STAND
KL. 8 - 10.20
16
HÁKARLABEITA 2
KL. 3.40
L
THE HOBBIT 3D
KL. 4.30
12
LIFE OF PI 3D
KL. 5.20
10

NÁNAR Á MIÐI.IS
5%
HÁSKÓLABÍÓ
JAGTEN (THE HUNT) KL. 5.30 - 8 - 10.30 12
THIS IS 40
KL. 6 - 9
12
DIE HARD 5
KL. 10.30
16
KON-TIKI
KL. 5.30 - 8
12
LINCOLN
KL. 9
14
VESALINGARNIR
KL. 5.50
12
ÞRIÐJUDAGSTILBOÐIN
NÁNAR Á MIÐI.IS
GILDA EKKI Í BORGARBÍÓ
BORGARBÍÓ
THIS IS 40
KL. 5.40 - 8 - 10.20 12
DIE HARD 5
KL. 8 - 10
16
HVELLUR
KL. 5.40
L

(QGXUJHUè~WJiID

VçQLUt

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ

ÓSKARSVERÐLAUN
N
M.A. BESTI LEIKARI ÁRSINS

.YLNP\QGDVDIQÌVODQGV

+LQ VtJLOGD V QVND ì|JXOP\QG )MDOOD(\YLQGXU
RJ NRQD KDQV IUi iULQX  HU E\JJè i OHLNULWL
-yKDQQV 6LJXUMyQVVRQDU )MDOOD(\YLQGL +LQ VWyUX
VWHI PDQQOtIVLQV OtI RJ GDXèL iVW RJ IyUQ YLQiWWD RJ
DIEUêèLRJDèORNXPKDWULèHUXWLOXPIM|OOXQDUtìHVVDUL
iWDNDPLNLOXiVWDUV|JXìHLUUD(\YLQGDURJ+|OOX

MEÐ STUÐNINGI REYKJAVÍKURBORGAR OG KVIKMYNDAMIÐSTÖÐVAR ÍSLANDS  Miðasala: 412 7711  Hverﬁsgata 54 Rvík  www.bioparadis.is  Hluti af Europa Cinemas

*****
-Morgunblaðið
****
- Rás 2
****
- Fréttablaðið

HVELLUR

THE HUNT (JAGTEN)
BEYOND THE HILLS
KON-TIKI
HOLY MOTORS
HVELLUR
XL

(12)
(16)
(12)
(16)
(L)
(16)

17:50, 20:00, 22:10
21:30
17:50, 20:00
22:10
20:00
18:00

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ: 950 kr. miðinn!
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VERST KLÆDDU

MISHEPPNAÐUR Reneé

Zellweger
klæddist kjól
frá Carolina Herrera.
Hann þótti
sérlega
ósmekklegur.
EKKI SÁ BESTI Leikkonan Kristen Stewart hefur
átt góðu gengi að fagna á rauða dreglinum upp
á síðkastið. Þessi kjóll frá Reem Acra þótti þó
ekki merkilegur og hárgreiðslan ekki heldur.

BEST KLÆDDU
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GLÆSILEG Í
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leikkonan
Alicia Vikander
var stórglæsileg í ljósbláum
kjól frá Elie
Saab Couture.

2SLìYLUNDGDJDIUiNO ODXJDUGDJDNO

Save the Children á Íslandi

GOTT SILFUR, GULLI BETRA Naomi

Watts laut í lægra haldi fyrir Lawrence í ár. Kjóllinn hennar, sem var
hönnun Armani Privé, þótti hins
vegar einn sá flottasti á hátíðinni.

www.volkswagen.is

Volkswagen Polo
Meðaleyðsla aðeins
3,8 lítrar á hverja 100 km*
Þarfir okkar eru misjafnar og við leitum leiða til
þess að uppfylla þær. Volkswagen Polo er öruggur,
hagkvæmur og þægilegur bíll sem mætir þínum
þörfum fullkomlega.

Aukabúnaður á mynd: 16“ álflegur, þokuljós

Komdu og reynsluaktu nýjum Volkswagen Polo í dag.

Polo kostar aðeins frá

2.550.000 kr.
Polo Trendline 1.2 bensín, 70 hestafla,
beinskiptur

* Miðað við blandaðan akstur á beinskiptum Volkswagen Polo Trendline 1.2 TDI

Komdu og reynsluaktu Volkswagen Polo
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SPORT
ÚRSLIT
DOMINOS KARLA Í KÖRFUBOLTA
TINDASTÓLL-SNÆFELL

81-79 (39-46)

Stigahæstir: Helgi Rafn Viggósson 23, Tarick
Johnson 21, George Valentine 12 (11 frák.) - Jay
Threatt 30, Ryan Amoroso 16 (16 frák.), Sigurður
Þorvaldsson 10.

KR-ÍR

85-67 (55-42)

Stigahæstir: Finnur Atli Magnússon 23, Kristófer
Acox 17, Helgi Már Magnússon 13 - Eric Palm 28,
Vilhjálmur Jónsson 16,

SKALLAGR.-KEFLAVÍK

75-68 (44-36)

Stigahæstir: Carlos Medlock 27, Páll Axel
Vilbergsson 19, Hörður Hreiðarsson 8 - Michael
Craion 25, Darrel Lewis 19, Billy Baptist 7.

N1 DEILD KARLA Í HANDBOLTA
AKUREYRI - FH

29-24 (13-9)

Markahæstir (skot): Bergvin Þór Gíslason 9
(11), Geir Guðmundsson 5 (10), Heimir Örn
Árnason 4/3 (4/3), Heiðar Þór Aðalsteinsson
4 (6), Guðmundur H. Helgason 4 (7) - Ragnar
Jóhannsson 6 (11), Einar Rafn Eiðsson 4/2 (7/2),
Ásbjörn Friðriksson 4 (9).
Varin skot: Jovan Kukobat 18 (40/2, 45%) - Daníel
Freyr Andrésson 8 (37/3, 22%).

AFTURELDING - HAUKAR

13-16 (7-7)

Markahæstir (skot): Jóhann Jóhannsson 4/1
(14/1), Þrándur Gíslason 3 (3), Hilmar Stefánsson
2 (4) - Þórður Rafn Guðmundsson 3 (5), Sveinn
Þorgeirsson 2 (4), Árni Steinn Steinþórsson 2
(5), Elías Már Halldórsson 2 (5), Gylfi Gylfason
2/1 (5/1), Sigurbergur Sveinsson 2 (7/1), Tjörvi
Þorgeirsson 2 (8).
Varin skot: Davíð Svansson 17/1 (33/2, 52%) Aron Rafn Eðvarðsson 15 (28/1, 54%).

ÍR - VALUR

25-23 (14-15)

Markahæstir (skot): Björgvin Hólmgeirsson 8
(14), Sturla Ásgeirsson 6/3 (7/3), Davíð Georgsson
4 (6), Sigurjón Friðbjörn Björnsson 4 (7) - Orri
Freyr Gíslason 6 (6), Finnur Ingi Stefánsson 4 (8),
Nikola Dokic 4 (9), Valdimar Fannar Þórsson 3 (5).
Varin skot: Kristófer Fannar Guðmundsson 10/1
(28/2, 36%) - Hlynur Morthens 13 (37/2, 35%).

ENSKA ÚRVALSDEILDIN:
WEST HAM - TOTTENHAM

2-3

0-1 Gareth Bale (13.), 1-1 Andy Carroll, víti (25.),
2-1 Joe Cole (58.), 2-2 Gylfi Þór Sigurðsson
(76.), 2-3 Gareth Bale (90.). Gylfi kom inn á sem
varamaður og skoraði sitt fyrsta deildarmark
fyrir Tottenham á þessu tímabili.

Í myrkri í marga daga
Sigurður Ragnar Eyjólfsson kvennalandsliðsþjálfari valdi í gær 23 manna hóp
sinn fyrir Algarve-mótið í næsta mánuði. Markvörðurinn Guðbjörg Gunnarsdóttir er í hópnum þrátt fyrir að hafa eytt síðustu dögum á sjúkrahúsi í Noregi.
FÓTBOLTI Algarve-mótið skiptir

landsliðsmarkvörðinn Guðbjörgu
Gunnarsdóttur miklu máli enda
hennar aðalvettvangur til að sýna
sig og sanna fyrir landsliðsþjálfaranum. Guðbjörg hefur verið með
undanfarin sex ár og spilað þrettán af 21 landsleik sínum í Algarvebikarnum. Nú er hins vegar ekki
öruggt að hún geti verið með í
næsta mánuði eftir að hún veiktist
skyndilega í byrjun síðustu viku.
„Ég er búin að vera á sjúkrahúsi síðan að ég veiktist á miðvikudaginn í síðustu viku. Ég er búin
að vera ælandi í myrkvuðu herbergi síðustu daga,“ segir Guðbjörg sem fékk loksins að vita
meira í gær.

skemma fyrir. Ég vil ekki mæta og
vera eins og einhver sjúk lingur,“
segir Guðbjörg en það er líka erfitt
að sjá eina alvöru tækifæri sitt
renna út í sandinn.
„Það yrði mjög svekkjandi ef ég
myndi missa af þessu því þetta er
eina ferðin þar sem ég fæ almennilegt tækifæri til að sýna mig. Ég
fæ aldrei tækifæri í þessum stuttu
ferðum þar sem við hittumst
tveimur dögum fyrir leik. Þetta
er eina ferðin þar sem maður fær
æfingar og svo fæ ég yfirleitt tvo
leiki þótt það hafi ekki verið svoleiðis í fyrra,“ segir Guðbjörg en
hún er farin að spila með norska
úrvalsdeildarliðinu Avaldsnes
eftir fjögur flott tímabil í Svíþjóð.

Sýking í heilanum
„Ég fór í alls konar rannsóknir á
miðvikudaginn og það komu niðurstöður í dag. Það er einhver sýking
í heilanum á mér. Þetta er einhver
veira sem læknast af sjálfu sér
og ég mátti því fara heim. Ég á að
taka því rólega,“ segir Guðbjörg.
„Ég er öll að hressast og það
stefnir í það að ég fari með. Ég
þarf líka að tala við félagsþjálfara
minn um hvort þeir hreinlega leyfi
mér að fara. Ég vona innilega að
ég verði orðin frísk því það er
líka ósanngjarnt gagnvart landsliðsþjálfaranum ef ég mæti og er
ógeðslega slöpp. Þá er ég líka að

Finnst ég eiga meira skilið
„Það skipti engu máli hvort ég ætti
frábæra leiki með Djurgården eða
glataða því það hafði ekki mikil
áhrif á veru mína í landsliðinu. Ég
veit sjálf að ég átti frábært tímabil
á síðasta ári og mér finnst ég eiga
miklu meira skilið. Það er svekkjandi að hann sér mig spila svo
lítið,“ segir Guðbjörg. Hún hefur
verið í kringum landsliðið frá 2004
er samt aðeins búin að spila 21
landsleik og hefur setið á bekknum
í 29 leikjum frá og með árinu 2009.
„Ég get alveg viðurkennt það að ég
hef verið nokkrum sinnum nálægt
því að hætta í landsliðinu. Ég er

náttúrulega keppnismanneskja og
þetta er ekki auðvelt. Á endanum
hlýt ég að uppskera því ég finn
sjálf hvað ég er orðin miklu betri
leikmaður en þegar ég kom fyrst
út. Hann hlýtur að sjá það,“ segir
Guðbjörg, en stærsta málið í dag
er samt að hún verði nógu heilsuhraust til að fara með til Portúgals í byrjun næsta mánaðar.
Orðin miklu hressari
„Ég verð að vera skynsöm og
gera enga vitleysu. Þetta er
heilinn í mér og ég er með
einhvern vírus. Ég er orðin
miklu hressari og býst við
því að þetta verði í lagi. Ég
tek enga óþarfa áhættu því
það er mjög mikið fram
undan og ég ætla ekki
að gera neitt heimskulegt,“ sagði Guðbjörg
að lokum. Það er
hægt að sjá allan
landsliðshópinn
inni á Vísir.is.
ooj@frettabladid.is

GUÐBJÖRG GUNNARSDÓTTIR Var ein
af fjórum bestu markvörðum sænsku
deildarinnar á síðasta tímabili.
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Þú finnur „Kia Motors Ísland“
á Facebook
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ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Nú er nóg komið af verðhækkunum
Aðildarfélög ASÍ hvetja landsmenn til að snúast af alefli gegn verðhækkunum.
Tökum höndum saman og látum vita af óeðlilegum verðhækkunum með því að
senda inn myndir eða tilkynningar á vertuáverði.is.
Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunnar!
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DAGSKRÁ

FM 92,4/93,5

Í KVÖLD

Stöð 2 kl. 21.00
Two and a Half Men
Ashton Kutcher fer á kostum
í gamanþáttunum Two and
a Half Men á Stöð 2 þar sem
hann er í hlutverki milljónamæringsins Waldens Schmidt.
Í þættinum í kvöld kynnist
hann nýrri konu, sem reyndar
var áður kærasta Charlies.

Smallville

The Good Wife

Nanny McPhee Returns

POPPTÍVÍ KL. 22.00 Það er komið
að brúðkaupsdegi Chloe og Jimmys
og Lois uppgötvar tilﬁnningar í garð
Clarks. Clark ákveður að taka sér
frí í tilefni dagsins og Oliver fer því
einn á stúfana þegar hann fær vísbendingu um að Lex sé á líﬁ. Förin
leiðir hann til Kúbu þar sem hann
hittir Lönu.
TV.COM
8,9
7,4

SKJÁR 1 KL. 21.10 Alica og félagar
hennar á stofunni taka að sér mál
starfsfélaga síns, kvenkyns lögfræðings sem er handtekinn í tengslum
við lyfjamisnotkun íþróttamanns.
Árás frá Maddie Hayward skapar
svo óróleika innan kosningateymis
Perers.
TV.COM
8,0
8,8

STÖÐ 2 BÍÓ KL. 10.50 Emma
Thompson snýr hér aftur í hlutverki
ofurfóstrunnar Nanny McPhee. Hún
aðstoðar nú móður við að hafa stjórn
á fjölskyldu sinni og sveitabýli á
meðan faðirinn er fjarverandi í stríði.
Sem fyrr notar McPhee galdrana
til að kenna börnunum á heimilinu
ýmsar lexíur.
75%
6,0

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 Norðurslóð 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 Fyrr og nú
14.00 Fréttir 14.03 Tónleikur 15.00 Fréttir 15.03
Útvarpssagan: Skaparinn 15.25 Tungubrjótur
16.00 Síðdegisfréttir 16.05 Tríó 17.00 Fréttir
17.03 Víðsjá 18.00 Spegillinn 18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir 19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið 20.30 Okkar á milli 21.10 Hvað
er málið? 21.40 Íslendingasögur 22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir 22.10 Lestur Passíusálma
22.20 Fimm fjórðu 23.15 Kvika 00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

SKJÁREINN

STÖÐ 2
15.45 Íslenski boltinn (e)

07.00 Barnatími Stöðvar 2

17.45 Evrópudeildarmörkin

17.00 Simpson-fjölskyldan (19:22)

06.00 Pepsi MAX tónlist

16.30 Ástareldur (Sturm der Liebe)

08.05 Malcolm in the Middle (15:16)

18.35 Meistaradeildin í handbolta:

08.00 Rachael Ray

17.30 Sæfarar

08.30 Ellen (104:170)

markaþáttur

17.41 Skúli skelfir

09.15 Bold and the Beautiful

19.05 Meistaradeild Evrópu: frétta-

17.52 Hanna Montana (e)

09.35 Doctors (91:175)

18.15 Táknmálsfréttir

10.15 The Wonder Years (15:22)

19.35 Everton - Oldham

Apu á í erfiðleikum með að vera konu
sinni trúr, sérstaklega þegar hann fær athygli frá annnari konu. Þegar eiginkona
hans kemst að því grýtir hún honum út
og Hómer og Marge hjálpa honum að fá
eiginkonuna til að fyrirgefa sér.

18.25 Litla Parísareldhúsið (3:6) (The

10.40 Up All Night (4:24)

21.45 Þýski handboltinn: Kiel -

17.25 Íslenski listinn

17.35 Dr. Phil

Little Paris Kitchen) (e)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.05 360 gráður Íþrótta- og mannlífsþáttur þar sem skyggnst er inn í íþróttalíf landsmanna og rifjuð upp gömul
atvik úr íþróttasögunni.
20.35 Djöflaeyjan Fjallað verður um
leiklist, kvikmyndir og myndlist með
upplýsandi og gagnrýnum hætti.
21.10 Lilyhammer (8:8) (Lilyhammer)
Norskur myndaflokkur. Glæpamaður frá
New York fer í felur í Lillehammer í Noregi eftir að hann ber vitni gegn félögum
sínum.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpurinn III (4:10) (Forbrydelsen III) Dönsk sakamálaþáttaröð.
Ungri telpu er rænt og Sarah Lund,
rannsóknarlögreglumaður í Kaupmannahöfn, fer á mannaveiðar. Við sögu koma
stærsta fyrirtæki landsins, forsætisráðherrann og gamalt óupplýst mál. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
23.20 Neyðarvaktin (7:22) (Chicago
Fire) (e) Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi ungra barna.
00.05 Kastljós (e)
00.35 Fréttir
00.45 Dagskrárlok

11.05 Fairly Legal (11:13)

17.50 Gossip Girl (8:22)

18.15 Family Guy (8:16)

18.35 Game Tíví

18.40 Parks & Recreation (16:22)

19.00 Friends (22:24)

19.05 The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret (4:6) Wilts er
mættur til Lundúna og krefst peninganna sem Todd græddi á orkudrykkjasölunni.
19.30 The Office (18:27) Það fer allt í
bál og brand á skrifstofunni þegar félagi
Michaels reynir að fá vinnu hjá Dundler
Mifflin og tölvumál koma upp á milli
Andys og Pam.
19.55 Will & Grace (8:24)
20.20 Necessary Roughness (12:16)
T.K. snýr aftur úr meðferð.
21.10 The Good Wife (12:22) Verðlaunaþættir um góðu eiginkonuna Alicia
Florrick.
22.00 Elementary (8:24) Þættir um
besta einkaspæjara veraldar, sjálfan
Sherlock Holmes. Honum til halds og
trausts er Dr. Watson sem að þessu
sinni er kona og sögusviðið er New Yorkborg nútímans.
22.45 Hawaii Five-O (1:24)
23.35 HA? (7:12)
00.25 CSI (8:22)
01.15 Beauty and the Beast (3:22)
02.00 Excused
02.25 CSI: Miami (13:22)
03.05 The Good Wife (12:22)
03.55 Elementary (8:24)
04.40 Pepsi MAX tónlist

10.50 Nanny Mcphee returns
12.40 Pétur og kötturinn Brandur 2
14.00 The Ex
15.30 Nanny Mcphee returns
17.20 Pétur og kötturinn Brandur 2
18.40 The Ex
20.10 Bjarnfreðarson
22.00 Seven
00.05 The Wolfman
01.45 Bjarnfreðarson
03.35 Seven

ÚTVARP

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

þáttur

Fuchse Berlin

11.50 The Mentalist (22:24)
12.35 Nágrannar
13.00 The X-Factor (20:27) (21:27)
15.15 Sjáðu

23.05 Spænsku mörkin
23.35 Everton - Oldham
01.15 Þýski handboltinn: Kiel -

19.25 How I Met Your Mother

Fuchse Berlin

(20:24)

15.45 iCarly (38:45)

19.50 Simpson-fjölskyldan

16.05 Barnatími Stöðvar 2

20.10 The Glee Project (6:12) Önnur
þáttaröðin af þessum frábæru þáttum
sem gengur út á það að finna og þjálfa
upp ótrúlega hæfileikaríkt ungt fólk sem
keppir svo um gestahlutverk í einni vinsælustu þáttaröð síðari tíma, Glee.

16.50 Bold and the Beautiful
17.10 Nágrannar

07.00 West Ham - Tottenham
14.45 WBA - Sunderland

17.35 Ellen (105:170)

16.25 Fulham - Stoke

18.23 Veður
18.47 Íþróttir

18.05 Premier League Review Show
2012/13 Svipmyndir úr öllum leikjunum
í ensku úrvalsdeildinni.

18.54 Ísland í dag

19.00 Man. City - Chelsea

19.11 Veður

20.40 Newcastle - Southampton

19.20 The Big Bang Theory (2:24)

22.20 Football League Show 2012/13

19.40 The Middle (15:24)
20.05 Modern Family (12:24)

Svipmyndir úr leikjunum í næstefstu
deild enska boltans.

20.30 How I Met Your Mother (11:24)

22.50 Sunnudagsmessan

20.50 Two and a Half Men (5:23) Í
þessari tíundu þáttaröð fylgjumst við
áfram með þeim Alan, Jack og Walden
milljónamæringi.
21.15 Burn Notice (16:18) Fimmta
þáttaröð um njósnarann Michael Westen sem var settur á brunalistann hjá
CIA og er nú búinn að vinna sér upp
traust á réttum stöðum.
22.00 Episodes (2:7) Bráðfyndnir
gamanþættir með Matt LeBlanc úr
Friends í aðalhlutverki.
22.30 The Daily Show: Global Editon
22.55 2 Broke Girls (2:24)
23.15 Go On (5:22)
23.40 Grey‘s Anatomy (15:24)
00.25 Rita (5:8)
01.10 Girls (3:10)
01.35 Mad Men (4:13)
02.20 Rizzoli & Isles (8:15)
03.05 Borderland
04.50 Modern Family (12:24)
05.10 How I Met Your Mother (11:24)
05.35 Fréttir og Ísland í dag

00.05 QPR - Man. Utd.

18.30 Fréttir Stöðvar 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

20.55 FM 95BLÖ Tækifæri á að sjá allt
það helsta sem gerðist í dag í útvarpsþættinum FM95BLÖ.
21.15 Hellcats (6:22) Dramatískir
gamanþættir þar sem við fáum að
skyggnast inn í kappsaman heim klappstýra og vinskap þeirra á milli.
22.00 Smallville (10:22) Superman á
unglingsárum, Clark Kent, heldur áfram
að berjast við ill öfl sem ógna honum og
framtíð heimsins.
22.45 Game Tíví
23.10 The Glee Project (6:12)
23.50 FM 95BLÖ
00.15 Hellcats (6:22)

07.00 Brunabílarnir

01.00 Smallville (10:22)

07.20 Áfram Diego, áfram!

01.45 Tónlistarmyndbönd Popptíví

07.45 Waybuloo
08.05 Dóra könnuður
08.30 Svampur Sveinsson
08.50 Doddi litli og Eyrnastór

18.15 Doctors (143:175)

09.00 UKI

19.00 Ellen (105:170)

09.05 Strumparnir

19.40 Borgarilmur (5:8)

09.30 Lína langsokkur

20.15 Veggfóður

09.55 Histeria!

21.05 Gavin & Stacey (5:6)

10.15 Ofurhundurinn Krypto

21.40 Footballers Wives (5:8)

10.35 Ævintýri Tinna

22.30 Borgarilmur (5:8)

11.00 Stöð 2 Krakkar– barnatími

23.05 Veggfóður

17.00 Ozzy & Drix

23.55 Gavin & Stacey (5:6)

17.25 Leðurblökumaðurinn

00.25 Footballers Wives (5:8)

17.50 iCarly (21:25)

01.15 Tónlistarmyndbönd Popptíví

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland

FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

5. APRÍL Í HÖRPU

EINLEIKIN GAMANSEMI EFTIR KARL ÁGÚST,
LADDA OG SIGGA SIGURJÓNS

2.475,-

PÓSTLISTAFORSALA SENU HEFST 6. MARS KL. 12

Sýningar fara fram í Kaldalóni, Hörpu. Einungis 200 miðar í boði á hverja sýningu.
Miðaverð er 3.900 kr. Miðasala fer fram á Miði.is, Harpa.is, í miðasölu Hörpu og í síma 528-5050.
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MIÐASALA OPNAR 7. MARS KL. 12
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08.45 Dr. Phil
09.25 Pepsi MAX tónlist
16.00 Hotel Hell (1:6)
16.50 Rachael Ray

06.00 ESPN America 07.10 World Golf
Championship 2013 (1:5) 12.10 Golfing World
13.00 World Golf Championship 2013 (2:5)
18.00 Golfing World 18.50 PGA Tour - Highlights
(8:45) 19.45 Wells Fargo Championship 2012
(4:4) 22.00 Golfing World 22.50 US Open 2008 Official Film 23.50 ESPN America

20.00 Hrafnaþing 21.00 Græðlingur 21.30
Svartar tungur

FM 100,5 Kaninn
FM 102,9 Lindin
FM 102,2 Útvarp Latibær FM 105,5 Útvarp Boðun

ENNEMM / SÍA / NM56775

Nú hafa um
20.000 heimili
fengið endurgreiðslu

Endurgreiðsla Íslandsbanka
veitir kjörið tækifæri
til að leggja grunn að
framtíðarsparnaði

Endurgreiðslan var lögð inn á reikninginn
Vaxtaþrep 30 dagar í nafni viðskiptavinar.
Þetta er nýjasta sparnaðarleið Íslandsbanka
og felst hún í því að hægt er að millifæra
af reikningnum í Netbanka Íslandsbanka
með 30 daga fyrirvara en á móti fæst

Við bjóðum
góða þjónustu
islandsbanki.is | Sími 440 4000

hærri ávöxtun en á venjulegum óbundnum
innlánsreikningum.
Pantaðu viðtal hjá ráðgjafa í útibúinu
þínu og fáðu hollráð um ráðstöfun
endurgreiðslunnar.

30 | MENNING |

26. febrúar 2013 ÞRIÐJUDAGUR

Hjónin rífast stundum á æﬁngum

BÓKIN

Hljómsveitin My Sweet Baklava frá Akranesi hefur geﬁð út sína fyrstu plötu sem nefnist Drops of Sound.

„Það er bókin hans Einars Más Guðmundssonar, Íslenskir kóngar. Hún
er æsispennandi ádeila.“
Elsa Sigurðardóttir rallíökumaður.

„Það er voðalega gaman að hafa sameiginlegt áhugamál, það er rosalega gott fyrir öll
pör,“ segir Þórður Sævarsson, gítarleikari
hljómsveitarinnar My Sweet Baklava frá
Akranesi.
Hann og eiginkona hans, Valgerður Jónsdóttir, söngkona og lagahöfundur, eru forsprakkar My Sweet Baklava sem hefur gefið
út sína fyrstu plötu, Drops of Sound. Aðrir
meðlimir eru bassaleikarinn Sveinn Rúnar
Grímarsson og trommarinn Smári Þorsteinsson. Platan var tekin upp á Akranesi á
síðasta ári og hefur að geyma ellefu lög.
Spurður hvort þau hjónakornin rífist aldrei
á hljómsveitaræfingum segir Þórður að það
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komi fyrir. „En þá lúffar maður bara, það er
ekkert öðruvísi,“ segir hann og hlær. „Það er
gaman að gera eitthvað saman annað en að
taka til og elda eitthvað gott.“
Hljómsveitin var stofnuð að frumkvæði
Valgerðar en þau hjónin hafa starfað saman í
tónlistinni í yfir fimmtán ár og eiga slatta af
lögum og textum.
My Sweet Baklava spilar melódíska poppog rokktónlist og hefur þegar náð einu lagi á
vinsældarlista Rásar 2, My Decisions. Næstu
tónleikar hennar verða á Landnámssetrinu
í Borgarnesi á laugardagskvöld og hvetur
Þórður Borgnesinga og nærsveitamenn til að
láta sjá sig.
- fb

FYRSTA PLATAN Hljómsveitin My Sweet Baklava. Frá

vinstri: Þórður, Sveinn Rúnar, Smári og Valgerður.

Hannaði Herra Tré
í minningu afa síns
Hönnunarneminn Heiðdís Inga Hilmarsdóttir hefur hannað herðatré, Herra Tré,
sem er eins og yﬁrvaraskegg í laginu til styrktar Krabbameinsfélaginu í tilefni af
Mottumars. Trén eru gerð í minningu afa Heiðdísar sem lést fyrir ári síðan.
„Við pabbi höfum verið föst úti
í bílskúr síðustu daga að slípa,
pússa og lakka en þetta er smá
handavinna,“ segir hönnunarneminn Heiðdís Inga Hilmarsdóttir sem hefur hannað herðatré
í laginu eins og yfirvaraskegg.
Herðatréð nefnist Herra Tré
og er hannað með Mottumars í
huga en allur ágóðinn af sölunni
rennur beint til Krabbameinsfélagsins. Það er svart að lit með
gylltum krók en þetta er fyrsta
verkefni Heiðdísar sem hannar
undir merkinu Hind. Heiðdís
segir hugmyndina hafa skotið upp
kollinum fyrir ári er afi hennar,
Þórir Þórðarson, lést eftir erfið
veikindi. „Herðatrén eru gerð í
hans minningu. Þegar hann dó
var ég stödd í heimsreisu og náði
því ekki að kveðja almennilega.
Mig langaði að koma beint heim
þegar hann dó en ég veit hann
hefði viljað að ég héldi ferðalaginu áfram. Herra Tré er því
honum til heiðurs enda var hann
mér mjög kær og góður vinur.“
Heiðdís var tilbúin með prufueintak af herðatrénu í haust og
hóf þá ferlið. „Ég teiknaði það upp
og Krabbameinsfélagið tók strax
mjög vel í hugmyndina. Slippurinn á Akureyri sér um að skera
tréð út fyrir mig en ég pússa það
til, lakka og skrúfa. Ég er svo
heppin að pabbi hefur verið að
aðstoða mig upp á síðkastið.“
Heiðdís stundar nám á hönnunarbraut í Tækniskólanum og
segir ferlið í kringum framleiðsluna hafi verið lærdómsríkt fyrir
sig. „Þetta er búið að vera mikil
reynsla og ómetanlegt á ferilskrána. Margt sem þarf að huga
að þegar kemur að framleiðsluhlutanum,“ segir Heiðdís, sem
stefnir á áframhaldandi hönnunarnám hérlendis eða erlendis
næsta haust.
Herra Tré fer í sölu þann 1.
mars næstkomandi og fæst í
Hrími hönnunarhúsi á Laugaveginum. Þau kosta 5.000 krónur

Í MINNINGU AFA Heiðdís Inga Hilmarsdóttir hefur hannað herðatréð Herra Tré í
tilefni af Mottumars en allur ágóðinn af sölunni rennur til Krabbameinsfélaginu.
Verkefnið er til heiðurs afa Heiðdísar sem lést fyrir ári síðan.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mottumars
■ Mottumars er fjáröflunar- og árvekniátak Krabbameinsfélags Íslands í
baráttunni gegn krabbameini hjá körlum.
■ Marsmánuður er tileinkaður baráttu gegn krabbameini hjá körlum
og eru menn hvattir til safna yfirvaraskeggi og safna áheitum til styrktar
Krabbameinsfélaginu.
■ 3.000 einstaklingar og 270 lið skráðu sig til leiks í fyrra með því að
leggja rakvélina á hilluna og safna áheitum í marsmánuði. 28,7 milljónir
króna söfnuðust á meðan átakið stóð yfir.
■ Árlega greinast rúmlega 700 karlmenn með krabbamein og árlega deyja
að meðaltali um 250.
Heimild: Krabb.is

stykkið en þegar hafa fjölmargir vinir og vandamenn lagt inn
pöntun hjá Heiðdísi. „Ég geri mér
enga grein fyrir hver viðbrögðin
verða og lét gera 50 stykki til að
byrja með. Svo hef ég hannað
brúnar öskjur sem hvert herðatré

kemur í. Miðað við þær pantanir
sem ég hef fengið nú þegar þarf
ég líklega að gera fleiri fljótlega.“
Hægt er að finna frekari upplýsingar um Herra Tré á Facebook
undir slóðinni Hindisleg.
alfrun@frettabladid.is

Pörupiltarnir snúa aftur með þrjár aukasýningar

MorGUnþÁT
turinn Ómar
alLa vIRka
dagA kl. 7

Leikhópurinn Pörupiltar verður
með þrjár aukasýningar á uppistandinu Homo erectus í Þjóðleikhúskjallaranum í mars.
Uppistandið var sýnt síðastliðinn
vetur við góðar undirtektir gagnrýnenda og áhorfenda.
Meðlimir Pörupilta eru Alexía
Björg Jóhannesdóttir, María Pálsdóttir og Sólveig Guðmundsdóttir.
Þær hafa oft verið ráðnar til að
skemmta á árshátíðum og þorrablótum fyrirtækja og stundum
verið nærri reknar úr eigin sýningu því enginn þekkti þær í
karlgervunum og fólk hélt að þær
væru að ræna úr fatahenginu.
Fyrsta sýning Pörupilta í Þjóðleikhúskjallaranum verður 2.
mars.

SNÚA AFTUR Pörupiltar verða með þrjár aukasýningar í mars.

PANTAÐU MEÐ APPI EÐA Á NETINU

WWW.DOMINOS.IS
SÍMI 58 12345
DOMINO’S APP
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ÞEGAR ÞÚ SÆKIR MIÐSTÆRÐ AF PIZZU MEÐ ÞREMUR ÁLEGGSTEGUNDUM
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ÍSLENSKAN OST

1 00%

VIÐ NOTUM EINGÖNGU

Það er ﬂjótlegt og þægilegt að panta með Domino's appinu
og á vefnum okkar, dominos.is. Þannig geturðu valið,
pantað, fylgst með pöntuninni á Pizzuvaktinni og fengið
fréttir af tilboðum.
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VÍSIR

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

FRÉTTIR
AF FÓLKI
Blúshátíð undirbúin
„Við gerum heiminn betri með blús,“
segir á Facebook-síðu Halldórs
Bragasonar tónlistarmanns, sem
hvetur fólk til að deila sem víðast tilkynningum um Blúshátíð 2013 sem
fara á fram í marslok. Deilir hann
ákalli Blúsfélags Reykjavíkur eftir
sjálfboðaliðum til að leggja hönd á
plóg á blúshátíðinni. Þeir sem vilja
hjálpa til geta sent línu með upplýsingum um nafn, aldur, tengiliðaupplýsingar og smá persónulýsingu
á blues@blues.is. Félagið hefur
verið starfandi frá því á
haustdögum 2003 og
hefur þann tilgang
að efla hér blústónlist og auka
hróður hennar.

Fjölmennt á Lemon
Jón Arnar Guðbrandsson og Jón
Gunnar Geirdal opna veitingastaðinn Lemon að Suðurlandsbraut
4 í byrjun mars. Þeir félagar tóku þó
forskot á sæluna í gær þegar þeir
buðu nokkrum vel völdum gestum
að prófa matseðil staðarins. Meðal
þeirra sem þáðu boðið voru útvarpsmaðurinn Svali, bræðurnir Jón og
Friðrik Dór Jónssynir, Sigrún Birna
Blomsterberg, Auðunn Blöndal, Atli
Fannar Bjarkason, Bubbi Morthens,
Logi Bergmann og leikararnir Ólafur
Darri Ólafsson og Þorvaldur Davíð
Kristjánsson. Gestirnir virtust kunna
mat og drykk vel, en í boði voru
samlokur og nýkreistur safi að hætti
hússins.
- óká, sm

Mest lesið
1 Ingó hættur í meðferð við hvítblæði–
Langar að taka myndir af Kötlugosi
2 Skiptar skoðanir á Óskarskynni
3 Argo hreppti hnossið
4 Þorvaldur Þorsteinsson látinn
5 Árni Þór: Bagalegt ef menn ganga á
lagið strax
6 Úlfur á ferð á Jótlandi í fyrsta sinn í
200 ár
7 Síðustu myndirnar af Reevu
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DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

