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FRÉTTIR

Fleiri konur fá gjafasæði
Um helmingur þeirra sem fara í tæknisæðingu hjá Art Medica eru einhleypar og samkynhneigðar konur.
Flestar velja að barnið geti fengið upplýsingar um sæðisgjafa við 18 ára aldur. Einhleypar konur sem nálgast
fimmtugsaldurinn treysta ekki á að finna rétta manninn og nýta sér því í auknum mæli að kaupa gjafasæði.
HEILBRIGÐISMÁL Aukist hefur til

Krefjast aðskilnaðar
Hópar rússneskumælandi fólks í
austanverðri Úkraínu réðust um
helgina inn í stjórnarbyggingar í
þremur héröðum. 10
Brottfallið óljóst enn Nemendur
sem mættu í framhaldsskólana á fyrsta
kennsludegi eftir verkfall voru ánægðir
með að snúa aftur í skólann. 2

muna að einhleypar konur nýti sér
tæknisæðingu til barneigna. Árið
2008 var lögum breytt þannig að
samkynhneigðar konur gátu keypt
gjafasæði hjá tæknifrjóvgunarstöðinni Art Medica og árið 2009 bættust einhleypar konur í hópinn.
Þórður Óskarsson, kvensjúkdómalæknir hjá Art Medica, segir
að á fyrstu þremur mánuðum þessa
árs hafi verið framkvæmdar 66
tæknisæðingar með gjafasæði og

eru það í langflestum tilfellum einhleypar og samkynhneigðar konur.
Árlega eru framkvæmdar um
450-600 tæknisæðingar á Art
Medica. Þar af eru um 250 meðferðir með gjafasæði.
„Einhleypar konur eru stækkandi
hópur hér hjá okkur. Auðvitað hefur
lagasetningin sitt að segja en hópur
kvenna, sem ákveða að eignast barn
einar, er líka stækkandi. Margar
þeirra sem koma til okkar hafa einbeitt sér að starfsframa sínum og

verið uppteknar í því. Svo vakna
þær upp í kringum fertugt og þær
sem hafa alltaf hugsað sér að eignast barn vita að þær þurfa að gera
eitthvað í því á meðan það er hægt.
Þá getur verið svolítið seint að rjúka
til og finna einhvern mann.“
Langflestar einhleypar konur og
samkynhneigð pör velja opinn sæðisgjafa. „Þá geta börnin fengið að
vita hver sæðisgjafinn er við 18 ára
aldur ef þau hafa sjálf frumkvæði
að því. Gagnkynhneigð pör sem

Kostnaður tvöfaldast Aldraðir,
öryrkjar og aðrir sem nota neyðarhnapp þurfa nú að greiða helmingi
meira fyrir þjónustuna en áður. 4
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SKÚRIR SYÐRA Í dag verða víðast
sunnan 5-10 m/s. Skúrir sunnan til en
bjart fyrir norðan. Hiti 3-12 stig mildast
NA-lands. 4
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MÆÐGUR Helen Breiðfjörð með tveggja ára dóttur sína, Lillý Guðrúnu Breiðfjörð. Helen fékk gjafasæði en ákvað að fá engar

upplýsingar um sæðisgjafann því hún sá fyrir sér að það gætu orðið vonbrigði fyrir dótturina seinna meir enda færi sæðisgjafinn ekki í hlutverk föður. Það eina sem hún veit er að hann er dökkhærður, hávaxinn og menntaður.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Utanríkismálanefnd fjallar um nýja Evrópuskýrslu á fundi sínum í dag:

Telur túlkun byggja á óskhyggju
UTANRÍKISMÁL Birgi Ármannssyni,

þingmanni Sjálfstæðisflokks og
formanni utanríkismálanefndar,
sýnast ekki nýjar staðreyndir eða
upplýsingar vera í nýrri Evrópuskýrslu Alþjóðamálastofnunar
Háskóla Íslands.
„Mér sýnist margt í niðurstöðunum og túlkun á
þeim byggja á dálítilli
óskhyggju,“ segir Birgir. „Túlkunin ber vitni

LÉTT OG LAKTÓSAFRÍ

66

þurfa gjafasæði velja yfirleitt gjafa
sem ekki má gefa upplýsingar um.“
Þegar tæknisæðing gengur ekki
er boðið upp á glasafrjóvgun. Frá
2008 hafa samkynhneigðar konur
farið í 93 meðferðir og einhleypar
í 232 meðferðir frá árinu 2009. - ebg

MIG LANGAÐI Í BARN

Vilja fá meira Flugvallarstarfsmenn
vilja fá meiri hækkun en prósentin
sex sem búið var að bjóða þeim. 4

Bolungarvík
Akureyri
Egilsstaðir
Kirkjubæjarkl.
Reykjavík

konur fengu
gjafasæði á
fyrstu þremur
mánuðum þessa árs.

um að menn geri sér væntingar um
að það sem óljóst er, varðandi sérlausnirnar, falli Íslendingum
í vil yrði viðræðunum haldið áfram. Sú túlkun virðist
eingöngu byggð á óljósum
ummælum embættismanna í
Brussel og þessar væntingar greina á milli þessarar
skýrslu og skýrslu Hagfræðistofnunar.“
BIRGIR ÁRMANNSSON

NÝR PÁSKABURRITO

Skýrsluhöfundar kynna skýrsluna fyrir utanríkismálanefnd í dag.
„Margt gefur tilefni til umfjöllunar og umræðu í nefndinni og ég tel
að það sé vel þess virði að fara yfir
skýrsluna og skoða hvaða forsendur
liggja að baki ályktununum.“
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
vildi ekki tjá sig um málið að svo
stöddu þar sem hann hafði ekki náð
að kynna sér skýrsluna nægilega
vel.
- ebg / sjá síður 6 og 8

Helen Breiðfjörð
Hún á
eignaðist dótturina
Lillý Guðrúnu Breiðfullt af
fjörð fyrir tveimur
föðurárum eftir að hafa
ímyndum,
fengið gjafasæði.
„Ég átti ekki
til dæmis
mann, var að nálgföður
minn
ast fertugt og ég
og bræður,
vildi tryggja að ég
myndi eignast barn.
en hún elst
Ég íhugaði lengi
upp við að
að ættleiða en fór
eiga ekki
svo þessa leið eftir
lagabreytinguna.“
pabba.
Helen segist
Helen Breiðfjörð.
ekki finna fyrir
fordómum en að
margir séu forvitnir. „Ég er alveg
ófeimin að tala um þetta og það vita
allir að barnið á ekki pabba. Hún á
fullt af föðurímyndum, til dæmis föður
minn og bræður, en hún elst upp við
að eiga ekki pabba. Ég hef fengið ófá
símtöl frá forvitnum konum sem eru
að íhuga að fara þessa leið.“
Helen segir mikilvægt að hafa góðan
stuðning. „Það er mun meiri vinna
að vera einn með barn en ég hafði
gert mér grein fyrir enda eru engar
pabbahelgar eða slíkt. Foreldrar mínir
hafa aftur á móti stutt mig ótrúlega
mikið og dóttirin á annað heimili hjá
þeim, enda gæti ég ekki verið í minni
vinnu ef ég fengi ekki þann stuðning.
Mikilvægt er að skoða stuðningsnetið
í kringum sig áður en maður tekur
ákvörðun um að ala einn upp barn.“

Opið allan
sólarhringinn
í Engihjalla og Vesturbergi

2
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SPURNING DAGSINS

8. apríl 2014 ÞRIÐJUDAGUR

Fyrrverandi fjármálastjóri sagði lánveitinguna til Aurum ekki brot á lögum:

Aukið frjálsræði kirkna:

Kannaðist ekki við samþykki

Prestum mögulega fækkað

DÓMSMÁL „Ég get ekki hafa komið

Sigursteinn, er niðurstaðan
ekki hvalreki fyrir ykkur?
„Hún er mikill hvalreki fyrir
dýraverndunarsinna en vonandi
ekki kvalræði fyrir aðra.“
Sigursteinn Másson er talsmaður dýraverndunarsamtakanna IWAF. Ný skoðanakönnun
sýnir að um 73 prósent Íslendinga telja mikilvægt að hvalveiðar séu mannúðlegar.

að þeirri ákvörðun,“ sagði Rósant
Már Torfason, fyrrverandi fjármálastjóri Glitnis, sem kannaðist
ekki við að hafa gefið samþykki
sitt fyrir lánveitingu bankans til
félagsins FS38, þrátt fyrir að nafn
hans sé skráð á samþykki áhættunefndar. Hann sagði fyrir dómi í
Aurum-málinu í gær, þar sem fjórir eru ákærðir fyrir umboðssvik
og hlutdeild í þeim, að hann hefði
verið utan net- og símasambands
á Vestfjörðum þegar ætlað sam-

þykki á að hafa verið veitt. Rósant sagði jafnframt í vitnisburði
sínum í gær að hann hefði verið
mótfallinn lánveitingunni en taldi
þó ekki að hún bryti gegn lögum
eða reglum Glitnis.
Þórólfur Jónsson, fyrrverandi
yfirmaður hjá Kaupþingi, gaf
einnig skýrslu. Hann kom að samskiptum við Aurum á fyrstu stigum málsins og sagði að full alvara
hefði verið á bak við viðræðurnar, þvert á það sem sérstakur saksóknari hefur haldið fram.
- fbj

DANMÖRK Þjóðkirkjan á að hafa

HLÉ Á AÐALMEÐFERÐ Skýrslutaka

heldur áfram í Aurum-málinu í dag en
síðan verður gert hlé fram í maí.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

meira um það að segja hvernig
fjárframlögum sem hún fær frá
ríkinu er varið. Þetta er tillaga
nefndar á vegum danska ríkisins.
Á vef Kristilega dagblaðsins segir
að þar með verði ekki lengur
ákveðin upphæð ætluð til launa
presta og prófasta. Slíkt veki upp
spurningar um hvort breytingarnar geti leitt til þess að færri
prestar verði ráðnir. Söfnuðirnir
neyðist kannski til að láta viðhald
kirkna hafa forgang.
- ibs

Óljóst hvort brottfall
nemenda sé mikið

Þeir nemendur sem mættu í framhaldsskólana á fyrsta kennsludegi eftir verkfall
voru ánægðir með að vera komnir aftur í skólann. Nemendur hafa áhyggjur af því
að erfitt verði að ná upp töpuðum námstíma. Búist var við að færri myndu mæta.
MENNTAMÁL Kennsla hófst aftur

RÁÐAMENN Í MALASÍU Blaðamannafundur var haldinn í gær þar sem merki sem

greinst hafa á Indlandshafi eru sögð vekja nýja von.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Merki talin lofa góðu um að finna megi Malasíuflugvélina:

Leitarbúnaður sendur í djúpið
ÁSTRALÍA, AP Næsta skref í leitinni að Malasíuflugvélinni, sem týndist

fyrir tæpum mánuði, er að sjálfvirkur leitarbúnaður verður sendur
niður í undirdjúpin til að leita að svarta kassanum.
Merki sem greind voru á leitarsvæðinu eru talin geta verið úr
svarta kassa vélarinnar. Ráðamenn í Malasíu segja greiningu merkjanna gefa von um að nú geti farið að styttast í að eitthvað finnist.
Leitarbúnaðurinn er frá bandaríska hernum og getur leitað á hafsbotninum í sextán stundir í einu.
- gb

Ummæli Garðars sögð röng:

Skuldalækkun rædd á þingi:

Tilboðið án
skuldbindinga

Pétur styður ekki
frumvarpið

STJÓRNSÝSLA Fjármálaráðuneytið

ALÞINGI Pétur H. Blöndal, alþing-

segir ekkert til í þeirri fullyrðingu Garðars Eiríkssonar, talsmanns landeigenda hluta Geysissvæðisins, að tilboð ríkissjóðs
hafi falið í sér afsal réttinda landeigenda.
Þetta kemur fram í tilkynningu
frá ráðuneytinu í gær. Þar segir að
tilboðið, sem hljóðar upp á greiðslu
kostnaðar til verndar Geysissvæðinu næstu tvö ár, geri enga kröfu
um afsal réttinda.
Þess er einnig getið að sameigendur ríkisins að hluta svæðisins
hafi ekki svarað tilboðinu á nokkurn hátt til þessa.
- bá

ismaður Sjálfstæðisflokksins,
lýsti því yfir á þingi í gærkvöldi
að hann styddi ekki skuldalækkunarfrumvarp ríkisstjórnarinnar.
Þar með hafa tveir af þremur
fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í
efnahags- og viðskiptanefnd tilkynnt að þeir styðji ekki frumvarpið en Vilhjálmur Bjarnason
mælti einnig gegn því í gær.
„Það verður bara að koma í
ljós hvernig við vinnum þetta
saman,“ segir Ragnheiður Ríkharðsdóttir, þriðji fulltrúi flokksins í nefndinni.
- bá

í framhaldsskólum í gær eftir
þriggja vikna verkfall.
Þeir skólameistarar sem Fréttablaðið ræddi við voru sammála um
að heimtur nemenda væru betri
en búist var við þrátt fyrir að for-

Þetta leit
ljómandi vel
út og nemendur mættu
vel. Við sáum
ekkert
brottfall í dag
en það er of fljótt að segja
til um það. Þetta er spurning hvort þeir skili sér í próf
þegar þar að kemur.
Dóra Ármannsdóttir, skólameistari
Framhaldsskólans á Húsavík

Ég veit að
það voru færri
veikindatilkynningar í
morgun en
flesta daga en
það er nokkur
hópur fjarverandi af ýmsum
misjafnlega löggildum
ástæðum. Ég hef á tilfinningunni að mætingin hafi
verið þokkaleg.
Magnús Þorkelsson,
skólameistari Flensborgarskólans

dæmin sýni að brottfall nemenda
aukist verulega í verkfalli.
Það var mikil stemning í Fjölbraut við Ármúla og nemendur
greinilega fegnir að vera mættir aftur í skólann. Þó er uggur í
nemendum sem margir hverjir

óttast að verkfallið hafi haft neikvæð áhrif á námið og erfitt gæti
reynst að ná settum markmiðum
og klára önnina. Nemendur reyna
þó að vera bjartsýnir þrátt fyrir
áhyggjurnar.

Okkur
sýndust
heimtur vera
öllu betri en
oftar á mánudagsmorgnum. Þetta var
betra en við áttum von á en
auðvitað eru ekki öll kurl
komin til grafar. Kennarar
voru mjög ánægðir að vera
komnir aftur til starfa.

Mér
finnst gott að
vera kominn
aftur í skólann, það er
komin meiri
rútína aftur á
lífið. Það eru margir sem
mættu ekki í dag en ég held
að þeir komi á morgun og
hafi ekki orðið varir við að
verkfallið væri búið.

Ólafur H. Sigurjónsson, aðstoðarskólameistari Fjölbrautaskólans við Ármúla

Marínó Breki Benjamínsson
nemandi við Fjölbrautaskólann við Ármúla

Flestir
vinir mínir eru
að mæta en
margir eru
stressaðir fyrir
því að ná öllu
upp. Ég var í tímum í morgun og það voru helmingi
færri krakkar en voru fyrir
verkfall svo það er líklegt að
sumir ætli ekki að byrja
aftur fyrr en eftir sumarfrí.

snaeros@frettabladid.is

Mér
fannst leiðinlegt að sitja
heima og gera
ekki neitt. Það
var líka
stressandi því
það er erfitt að læra eitthvað þegar það er enginn
kennari að útskýra. Ég vona
samt að ég nái öllu.
Tanja Rós Viktoríudóttir
nemandi við Fjölbrautaskólann við Ármúla

Maria Christina Thorarensen
formaður nemendafélags FÁ

Félag háskólakennara á Akureyri samþykkti verkfall með 86,6% atkvæða:

Skólalok á Akureyri í uppnámi
KJARAMÁL Félagar í Félagi háskólakennara við Háskól-

ann á Akureyri, HA, hafa samþykkt að grípa til verkfallsaðgerða 28. apríl, náist samningar ekki. Frá þessu
er greint á vef félagsins. Atkvæðagreiðsla félagsmanna
leiddi í ljós að 86,6 prósent samþykktu verkfall og 13,4
prósent höfnuðu því. Á kjörskrá voru 122 og greiddu 97
atkvæði, eða um 79,5 prósent.
Fyrirhugað verkfall verður á boðuðum próftíma
Háskólans á Akureyri og því ljóst að skólalok verða í
uppnámi ef til verkfalls kemur. Náist samningar ekki
verður fyrsti dagur verkfalls þann 28. apríl næstkomandi og stendur það til 12. maí.
Nú þegar hafa háskólakennarar í HÍ boðað til verkfalls frá 25. apríl til 10. maí. Þeir krefjast þess að sami
stigafjöldi samkvæmt matskerfi akademískra starfsmanna gefi sömu laun, óháð starfsheiti, og að allir akademískir starfsmenn verði í sömu launatöflu.
Þeir fara jafnframt fram á að laun annarra starfsmanna verði skoðuð og færð til samræmis við breytingar sem kunna að verða á launum akademískra starfsmanna.
Samninganefnd háskólakennara hefur verið boðuð til
fundar hjá ríkissáttasemjara á morgun.
- ibs

Á AKUREYRI Náist ekki samningar hefst verkfall kennara við

Háskólann á Akureyri 28. apríl.

FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN
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SVONA ERUM VIÐ

Lækkun greiðsluþátttöku vegna öryggiskallkerfa kemur fyrst og fremst niður á öldruðum og öryrkjum:

Kostnaður vegna neyðarhnapps tvöfaldast
HEILBRIGÐISMÁL Greiðsluþátttaka

160.400

gistinætur
voru á

hótelum í febrúar síðastliðnum.
Það er 13 prósenta aukning frá sama
mánuði í fyrra.
Heimild: Hagstofa Íslands

Hollendingar svara til saka:

Mæður vilja
skaðabætur
HOLLAND, AP Réttarhöld hófust í

gærmorgun við hollenskan dómstól þar sem ekkjur og mæður frá
borginni Srebrenica í Bosníu hafa
kært hollenska friðargæslumenn
fyrir að hafa brugðist þegar fjöldamorðin þar voru framin árið 1995.
Serbneskar hersveitir myrtu um
átta þúsund karla, marga á barnsaldri, á verndarsvæði Sameinuðu
þjóðanna í Srebrenica meðan Bosníustríðið stóð sem hæst.
Ekkjur og mæður hina myrtu
fara nú fram á skaðabætur frá
Hollandi. Þær reyndu upphaflega
að sækja Sameinuðu þjóðirnar til
saka, en dómstóllinn vísaði kærunni frá á þeim forsendum að Sameinuðu þjóðirnar nytu friðhelgi að
lögum. Fallist var á að hollenska
stjórnin svaraði til saka.
- gb

HALDIÐ TIL HAGA
Í umfjöllum um Samfélagsverðlaun
Fréttablaðsins, á síðu 14 í blaði gærdagsins, féllu niður nöfn í myndatexta.

FYRSTU VERÐLAUNAHAFARNIR Þráinn
Hafsteinsson og Þórdís Lilja Gísladóttir,
uppfræðarar ársins, Sigríður Björnsdóttir
fyrir hönd Blátt áfram hjá UMFÍ, Alma
Geirdal og Edda Ýrr Einarsdóttir fyrir hönd
Forma, samtaka átröskunarsjúklinga, Thosiki Toma, vegna atlögu gegn fordómum,
Gylfi Bragi Guðlaugsson, ung hetja og
Guðbjörn Magnússon hvunndagshetja.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

ÁRÉTTING
Í frétt í blaði gærdagsins um veiðigjöld
og framlög ríkisins til hafrannsókna
var aðeins miðað við veiðigjald sem
lagt var á útgerðina. Við það bættist
sérstakt veiðigjald síðustu tvö ár. Það
var 5,1 milljarður árið 2012 og 4,8
milljarðar í fyrra.

Sjúkratrygginga Íslands vegna
öryggiskallkerfa lækkar um 1.200
krónur á mánuði samkvæmt nýrri
reglugerð sem tók gildi 1. janúar
síðastliðinn.
Öryggismiðstöðin sendi viðskiptavinum sínum bréf í gær til
að benda á þessa lækkun, en hún
hefur í för með sér að þeir sem
notast við neyðarhnapp vaktstöðvarinnar munu koma til með að
borga 1.200 krónum meira á mánuði fyrir aðstoðina.

Í reglugerð 1155 frá því í fyrra
segir að Sjúkratryggingum Íslands
beri að greiða Öryggismiðstöðinni
5.500 krónur fyrir mánaðarlega
þjónustu vegna notkunar neyðarhnappsins og viðbragða við boðum.
Samkvæmt fyrri reglugerð var
þessi upphæð 6.700 krónur.
Ómar Örn Jónsson, markaðsstjóri Öryggismiðstöðvarinnar,
segir að aldraðir og örykjar nýti
sér fyrst og fremst niðurgreiðslu
vegna neyðarhnappsins.
„Það er ekki spurning að þetta

er hækkun á aldraða og öryrkja,“
segir Ómar. „Okkur finnst þetta
afskaplega óheppilegt.“
Hækkunin kemur að sögn
Ómars ekki í gegn fyrr en í júlí.
Mánaðarleg greiðsla hnappþega
nemur um 1.350 krónum á mánuði
en sú upphæð mun nánast tvöfaldast við breytingarnar.
„Við höfum ekki hækkað verð
frá því að menn muna,“ segir
Ómar. „Þannig að þetta er langt
frá því að vera skemmtileg
aðgerð.“
- bá

Vilja meira en sex
prósent sem buðust
Fyrsta verkfall flugvallarstarfsmanna var skipulagt snemma í morgun. Fundað var í
gær hjá ríkissáttasemjara. Þá var opnað á kröfur sem ekki höfðu verið skoðaðar áður.
Fulltrúar starfsfólksins segja óánægjuna margþætta. Álag fylgi fjölgun ferðamanna.
FÉLAGSMÁL Verkfall flugvallar-

starfsmanna var skipulagt frá
klukkan fjögur í nótt og til níu í
morgun. Þeir hafa um nokkurra
vikna skeið reynt að ná samningum
við Isavia án árangurs.
Samkvæmt
heimildum blaðsins vildi Félag
flugmálastarfsmanna ríkisins (FFR) fá sex
prósenta launahækkun í samningi sem gilti til
KRISTJÁN
eins árs. Isavia
JÓHANNSSON
samþykkti launahækkunina með þeim skilyrðum að
samningurinn gilti í tvö sumur eða
samtals átján mánuði. Á þetta vildi
samninganefnd Flugvallarstarfsmanna ekki fallast. Formaður FFR
er Kristján Jóhannsson. „Þetta er
eldgömul hugmynd. Það er að verða
hálfur mánuður síðan við hættum að
ræða hana. Við fengum þau skilaboð
frá okkar félagsmönnum að breytingin myndi ekki ganga í gegn.“
Samkvæmt upplýsingum blaðsins
hafa flugöryggisverðir um 450 þúsund krónur í meðalheildarlaun og
aðrir flugvallarstarfsmenn um 550
þúsund krónur.
Kristján segir að álag á starfsmenn hafi aukist mjög með auknum
ferðamannastraumi. „Sumir hafa
setið eftir allt of lengi en aðrir hafa
gengið í gegnum rosalegar breytingar. Öll fjölgun á farþegum bitnar á
þessu fólki því það er meira álag. Á
venjulegum degi fara fjögur þúsund
manns þarna í gegn og þurfa að fá
þjónustu frá okkar fólki.“
Launakröfurnar segir Kristján

FÓLKIÐ Á FLUGVELLINUM
Þetta fólk er á leið í verkfall:

116

Flugvallarstarfsmenn Slökkviliðsmenn, snjómokstursfólk, smiðir, rafeindavirkjar og margt fleira.

18

AF HRAFNISTU Margir eldri borgarar
treysta á neyðarhnappinn sem niðurgreiddur er að miklu leyti af Sjúkratryggingum Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kynna málefnaskrá:

Vilja hækka
frístundastyrk
KOSNINGAR Samfylkingin í Reykja-

vík ætlar að hækka frístundastyrk
barna í fimmtíu þúsund krónur,
samkvæmt málefnaskrá flokksins
fyrir komandi
borgarstjórnarkosningar. Frístundastyrkur
nemur nú þrjátíu
þúsund krónum.
Dagur B. Eggertsson, oddviti
listans, segir að
DAGUR B.
hækkunin muni
EGGERTSSON
kosta 250 milljónir króna til viðbótar við þær 467
milljónir sem styrkurinn kostar
nú. Hækkunin rúmist innan fimm
ára áætlunar borgarinnar sem
samþykkt hafi verið í haust. „Við
höfum fengið nóg af loforðaglöðum
stjórnmálaflokkum sem geta ekki
rökstutt hvaðan peningarnir eiga
að koma,“ segir hann.
- ssb

Fluggagnafræðingar Þeir vakta flugstjórnarkrefi í flugstjórnarmiðstöðinni.

MMR kannar fylgi flokka:

158

Dregur úr
stuðningi við
Sjálfstæðisflokk

Flugöryggisverðir Sinna vopnaeftirliti og öryggisgæslu í flugstöð og á flugvelli.

STJÓRNMÁL Stuðningur við ríkisstjórnina minnkar milli kannana
MMR. Í könnun sem gerð var 28.
mars til 1. apríl mældist stuðningurinn 38,7 prósent. Í mælingu sem
lauk þann 28. febrúar síðastliðinn
studdu stjórnina 40,9 prósent og
46,6 prósent í könnun sem lauk
15. febrúar.
Fylgi Sjálfstæðisflokks mældist nú 23,9 prósent, borið saman
við 29 prósent í lok febrúar. Fylgi
Bjartrar framtíðar mældist nú 17,1
prósent (var 16,4), Samfylkingar
15,1 prósent (var 14), Framsóknarflokks 14,4 prósent (var 14,6) í
síðustu könnun, Vinstri-grænna
11,5 prósent (var 10,4), Pírata 11
prósent (var 9,3). Fylgi annarra
flokka mældist undir tveimur prósentum.
- ibs

63
Skrifstofufólk Sinnir almennum skrifstofustörfum.

ekki óraunhæfar „Við ætlumst til
þess að það sé komið til móts við
það fólk sem vinnur þarna. Ljósi
punkturinn er þó að á fundi í morgun [í gær] fengum við í fyrsta skipti
opnun á kröfugerð okkar sem við
lögðum fram í desember og er
byggð á margra mánaða vinnu
okkar fólks. En sú opnun kemur of
seint og gengur of skammt þó hún
sé í þá átt sem við hefðum viljað
vera byrjuð að ræða fyrir mörgum
vikum.“
Félag flugmálastarfsmanna fékk

meiri hækkun en almennt gerðist
árið 2011. Kristján segir ekki þýða
að horfa í baksýnisspegilinn. „Það
er allt í lagi að skoða fortíðina á einhvern hátt en við mótmælum því
algjörlega að við eigum að hengja
okkur í það. Af hverju skyldu starfsmenn ekki fá að njóta þess að starfa
hjá fyrirtæki sem er vel stætt og er
greinilega á þeim stað í tilverunni
að eiga „bunch of money“ eins og
Megas sagði. Þetta eru ekki óraunhæfar kröfur.“
snaeros@frettabladid.is
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Gildistími korta er um hádegi
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LITLAR BREYTINGAR Fremur rólegt verður á landinu næstu daga. Yfirleitt hæg
suðlæg átt og skýjað með köflum. Stöku skúrir um sunnanvert landið. Á fimmtudag
snýst í hæga norðlæga átt með éljum fyrir norðan en bjartviðri syðra.
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Á MORGUN
Hæg
breytileg
átt.

9°

m/s

3°
=LYóMYm
 RY
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Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is,
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is
FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolli@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Skoda Octavia Combi Tdi 4x4
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 48.000 km, beinskiptur

Ásett verð:

3.890.000,-

MIKIÐ ÚRVAL AF

GÆÐABÍLUM
Á GÓÐU VERÐI
Mitsubishi I-MIEV

VW Tiguan Track&Style

rafmagnsbíll. Árg. 2012, rafmagn
Ekinn 5.000 km, sjálfskiptur

2,0TDI. Árgerð 2013, dísil
Ekinn 25.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

3.190.000,-

VW Jetta Highiline 1,4
Árgerð 2012, bensín
Ekinn 13.700 km, sjálfskiptur
Ásett verð:

3.490.000,-

Kia Cee’d

EX
Árgerð 2012, dísil
Ekinn 25.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

3.490.000,-

Ásett verð:

5.990.000,-

heklanotadirbilar.is

2.840.000,-

VW Golf Trendl 1,4

Árgerð 2011, dísil
Ekinn 40.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2013, bensín
Ekinn 7.000 km, beinskiptur

Ásett verð:

5.990.000,-

Ásett verð:

10.700.000,-

Ford Focus Titanium

Hyundai Santa Fe

Árgerð 2011, dísil
Ekinn 51.000 km, sjálfskiptur

Árgerð 2012, dísil
Ekinn 31.000 km, sjálfskiptur

Ásett verð:

2.990.000,-

Árgerð 2008, dísil
Ekinn 211.000 km, sjálfskiptur

Kíkið inná:

Ásett verð:

Audi Q7 3,0 TDI

Árgerð 2006, dísil
Ekinn 116.000 km, sjálfskiptur

3.990.000,-

3.690.000,-

Árgerð 2012, dísil
Ekinn 23.000 km, sjálfskiptur

3.490.000,M. Benz E280 CDi

Ásett verð:

Ásett verð:

Skoda Rapid Amb. 1.2 Tsi
Árgerð 2013, bensín
Ekinn 28.000 km, beinskiptur

Audi A4 Avant 2.0TDI

3.390.000,MM Pajero 3,2 GLS 33”
Tilboð

VW Bjalla Design 1.4 160 hö
Árgerð 2012, bensín
Ekinn 30.000 km, beinskiptur

Tilboð

Ásett verð:

4.990.000,-

Ásett verð:

Tilboð

5.890.000,-

1.390.000,-

Volvo V50
Árgerð 2005, bensín
Ekinn 133.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð:

1.790.000,-

Komdu og skoðaðu úrvalið!
Laugavegi 174 | Sími 590 5040
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-16

Ásett verð:

3.390.000,-

Fiat 500 LOUNGE
Árgerð 2012, bensín
Ekinn 11.000 km, beinskiptur
Ásett verð:

2.390.000,-

1.990.000,Kia Sorento 33”
Tilboð

Árgerð 2006, dísil
Ekinn 133.000 km, sjálfskiptur
Ásett verð:

2.550.000,-
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SKÝRSLA ALÞJÓÐASTOFNUNAR UM EVRÓPUSAMBANDIÐ
➜ Viðræðuslit minnka áhrif Íslands innan EES
Það gefur Íslandi
aukna möguleika til
að gæta hagsmuna
sinna í EES-samstarfinu að halda
aðildarumsókn Íslands
að ESB opinni, jafnvel
þó viðræður liggi niðri,
að því er segir í skýrslu
Alþjóðamálastofnunar
Háskóla Íslands um
aðildarviðræðurnar.
Sé Ísland með stöðu
umsóknarríkis hafa full- Á FUNDINUM Benedikt Jóhannesson, Gylfi Arnbjörnsson og
trúar Íslands betri aðÞórólfur Matthíasson stinga saman nefjum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
gang að áhrifamönnum
innan stjórnsýslu ESB
en þeir hefðu ella. Viðræðuslit myndu því minnka áhrif Íslands innan EES.
Auðvelt verður að hefja aðildarviðræður Íslands við ESB að nýju þrátt
fyrir að hlé hafi verið gert á viðræðunum, að því er fram kemur í skýrslunni.
Langt hlé getur þó valdið því að vinnan við samninginn úreldist, þar sem lög
ESB taka breytingum.
Annað verður uppi á teningnum ákveði stjórnvöld að draga umsókn
Íslands til baka, enda þyrfti þá að afla samþykkis allra aðildarríkja á ný, og
endurtaka svo öll fyrri skref ferlisins.
Valið stendur ekki milli þess að ganga í ESB eða standa utan þess, heldur
milli aðildar og þess að vera áfram aðili að EES. Skýrsluhöfundar telja EESsamninginn virka „allvel“, þó hann hafi sína galla. Þar má nefna svokallaðan
lýðræðishalla, sem ómögulegt er að laga nema breyta samningnum. Nær
engar líkur eru á því að samningurinn verði uppfærður í fyrirsjáanlegri
framtíð, en um leið bendir ekkert til þess að einhver telji ástæðu til að hafa
frumkvæði að því að segja honum upp.

Góðgæti frá Frón
www.fronkex.is

kem við sögu
kemur
hverjum degi
áh

Landssamtök um

Spítalann okkar
Stofnfundur landssamtaka um nýbyggingu og endurnýjun
Landspítala verður að Engjateigi 7 í Reykjavík miðvikudaginn 9. apríl kl. 17.

Fundurinn er opinn öllum þeim er vilja vinda bráðan bug að
úrbótum í húsnæðismálum Landspítala samkvæmt fyrirliggjandi áætlunum og leita allra mögulegra leiða til að
tryggja fjármuni til framkvæmda.

Verkefnið hefur verið undirbúið undir kjörorðunum
Spítalinn okkar og gert er ráð fyrir því að setja
landssamtökunum stofnskrá og kjósa þeim stjórn á
fundinum.

Mætum öll og sýnum hug okkar í verki!
Undirbúningshópurinn

Reglum ESB breytt
til að liðka fyrir
Heimild ESB til að leyfa einstökum ríkjum að ákveða aflaheimildir að uppfylltum
ákveðnum skilyrðum virðist hafa verið sett inn til að opna glufu fyrir íslenska
samningamenn. Erfitt gæti orðið að fá undanþágu til samninga við önnur ríki.

Brjánn
Jónasson
brjann@frettabladid.is

Ekki er reynt að spá fyrir um
niður stöðu aði lda r viðræðna
Íslands við Evrópusambandið um
sjávarútvegsmál í nýrri skýrslu
Alþjóðamálastofnunar Háskóla
Íslands um aðildarviðræður
Íslands við ESB. Þar er þó bent
á að Ísland geti vísað í ýmis fordæmi fyrir kröfum í þessum málaflokki.
Skýrslan var unnin fyrir
Alþýðusamband Íslands, Félag
atvinnurekenda, Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð Íslands.
Vinna við skýrsluna hófst á haustmánuðum í fyrra, og var skýrslan
kynnt í gær.
Samningsmarkmið Íslands í
sjávar útvegsmálum hafa ekki
verið sett fram. Kaflinn um
sjávarútvegsmál komst aldrei
á dagskrá áður en hlé var gert á
aðildarviðræðunum vegna makríldeilunnar.
Í skýrslunni er fjallað um þrjú
atriði sem Ísland myndi líklega
sækja fast að fá undanþágu fyrir
eða sérlausnir.
Í fyrsta lagi myndi Ísland
gera k röfu u m sjá l fst æt t
fiskveiðistjórnunarkerfi. Í öðru
lagi myndu stjórnvöld vilja takmarka fjárfestingar erlendra aðila
í sjávarútvegi. Í þriðja lagi yrði
gerð krafa um að Ísland fari með
samninga við önnur ríki um nýtingu fiskistofna í stað þess að ESB
semji fyrir Íslands hönd.
Samningamenn Íslands myndu
hafa sterk rök fyrir því að halda
stjórn yfir fiskveiðilögsögunni á
Íslandi, að mati skýrsluhöfunda.
Þar skiptir miklu að fiskveiðilögsagan liggur ekki að lögsögu aðildarríkis ESB, og flestir fiskistofnar
innan hennar eru staðbundnir.
Þá geta samningamennirnir vísað í reglugerð sem sett var
2011. Þar er ESB heimilað að framselja vald til að ákveða aflaheimildir í stofnum sem aðeins eitt ríki
sækir í.

SKÝRSLAN KYNNT Skýrsluhöfundar fjölluðu um stöðu aðildarviðræðna Íslands við

ESB á fundi á Grand Hóteli í gær.

Í skýrslunni er vísað til þess
að litlar skýringar séu á tilkomu
þessa ákvæðis. Ole Poulsen, einn
reyndasti sérfræðingur Dana um
sjávarútvegsstefnu ESB, segir
það hafa verið skilningurinn „á
göngunum“ í Brussel að ákvæðið
hafi verið sett inn með umsókn
Íslands í huga. Markmiðið hafi því
verið að opna glufu fyrir íslensku
samningamennina.
Engar undanþágur eða sérlausnir ætti að þurfa til að halda fyrirtækjum í sjávarútvegi í höndum
Íslendinga. Í skýrslunni er bent
á að ESB hafi engar athugasemdir gert við lög í Bretlandi og Danmörku sem takmarki fjárfestingar
annarra en þeirra sem búsettir eru
í landinu í sjávarútvegi.
Þriðja atriðið gæti reynst erfitt. Lítill vilji virðist vera til þess
innan ESB að Íslendingar fái sjálfir að vera í forsvari í samningum
um nýtingu fiskistofna við önnur
ríki. Það er talið grafa undan sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni,
og mögulega setja fordæmi sem
önnur ríki gætu vísað til á öðrum
vettvangi.
Embættismenn ESB bentu
skýrsluhöfundum á að þótt samningarnir væru á forræði ESB væru
það fulltrúar þess ríkis eða þeirra
ríkja sem hefðu hagsmuna að gæta
sem réðu ferðinni. ESB tæki ekki
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ákvarðanir á skjön við hagsmuni
þeirra ríkja sem ættu hagsmuna
að gæta.
Höfum þegar fengið sérlausnir
Ísland hefur þegar náð fram sérlausnum, undanþágum og/eða
aðlögunarfrestum í mörgum
málum. Í skýrslunni segir að þær
byggi að mestu á því sem hafi áður
fengist í gegnum samninginn um
evrópska efnahagssvæðið (EES).
Erfiðustu málin eru gjarnan
geymd þar til síðast og því hefur
ekki komið í ljós hvernig helstu
hagsmunamál Íslands hefðu endað.
„Þó liggur fyrir að öll ný aðildarríki hafa hingað til getað samið um
sérlausnir um ákveðin málefni er
hafa legið þeim þyngst á hjarta og
snerta mestu hagsmuni ríkjanna,“
segir í skýrslunni. Þar segir að í
viðtölum við embættismenn ESB
hafi komið fram að skilningur væri
á sérstöðu Íslands, en ekki yrði
gefið í skyn að eftirgjöf fengist í
tilteknum málum fyrirfram, enda
sé slíkt ekki góð samningatækni.
Þá er bent á að „háttsettur embættismaður hjá stækkunardeild
ESB“ hafi bent á að það væru fordæmi fyrir því að nýjar grundvallarreglur væru skrifaðar inn í aðildarsamning. Þær verði svo hluti af
grundvallarreglum ESB eftir að
aðildarsamningurinn taki gildi.

GÆTI TEKIÐ TVÖ TIL ÞRJÚ ÁR AÐ TAKA UPP EVRUNA
Ísland ætti að geta tekið upp evru tveimur til þremur árum
eftir inngöngu í Evrópusambandið að mati höfunda skýrslu
Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands um aðildarviðræður
Íslands við Evrópusambandið.
Til að taka upp evruna þyrfti Ísland að uppfylla skilyrði
um lága verðbólgu, aðhald í ríkisfjármálum og tengingu
íslensku krónunnar við evruna í að minnsta kosti tvö ár.
Ekki verður önnur ályktun dregin af reynslu Íslands af
fastgengi en að Ísland ætti að geta lokið því ferli á tveimur
til þremur árum, segir í skýrslunni.
Afnám gjaldeyrishafta verður eitt helsta samningamálið
haldi aðildarviðræður Íslands og ESB áfram. ESB hefur
nokkrar leiðir til að auðvelda lausn haftanna, en slík aðstoð
myndi ráðast á lokametrum aðildarviðræðna, segja skýrsluhöfundar. Slík aðstoð myndi vera undir eftirliti Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
Gjaldeyrishöftin eru nauðsynleg vegna þess að takmörk
eru fyrir því hversu mikil verðmæti er hægt að flytja frá
einu myntsvæði til annars á skömmum tíma. Yrðu höftin
afnumin er hætta á verulegu flæði fjármagns úr landi, sem
myndi lækka gengi krónunnar með tilheyrandi rýrnun á
lífskjörum og skaða fyrir hagkerfið.
Þessi vandi myndi hverfa með upptöku evru, segir í
skýrslu Alþjóðamálastofnunar. Snjóhengjuna svokölluðu
mætti leysa liggi fyrir að myntskipti muni fara fram innan
ákveðins tíma.
Í skýrslunni er rakið að Ísland hafi áður afnumið gjaldeyrishöft að kröfu ESB. Það hafi verið gert við inngöngu
í EES árið 1994. „Í kjölfar þess streymdi mikið af erlendu
fjármagni inn í landið, sem nær ekkert lát var á í nær 15
ár. Öll líkindi eru til þess að stjórnvöld geti náð fram sömu
áhrifum nú með því fyrirheiti að verða hluti af myntbandalagi Evrópu,“ segir í skýrslunni.
Það er alltaf fórn að gefa eftir sjálfstæði í peninga-

FYLGJAST MEÐ Stefán Jóhann Stefánsson, ritstjóri Seðlabankans, Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur Bændasamtakanna, og Vigdís Hauksdóttir, þingmaður Framsóknar, hlýddu
á kynningu skýrslunnar í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

málum. Þegar gengið hefur verið fest, eða evran tekin upp,
geta stjórnvöld ekki mildað hagsveiflur með því að fella
gengið. Það þýðir að sveiflur í atvinnuleysi yrðu meiri þó til
lengri tíma ætti atvinnuleysið ekki að vera meira.
Á móti yrði Seðlabanki Íslands útibú Evrópska seðlabankans og fengi heimild til að prenta evrur. „Prentvald í
evrum [myndi] valda byltingu fyrir heimili og atvinnulíf þar
sem verðbólga, gengisóstöðugleiki og vaxtasveiflur hyrfu í
einni andrá. Innganga inn á sameiginlegt myntsvæði mun
einnig leiða til aukinnar samkeppni á fjármálamarkaði og
lægri vaxta,“ segir í skýrslunni.
„Þegar allt þetta er dregið saman, auk þess að taka
tillit til þess mikla viðskiptaábata sem alþjóðleg og
greiðsluhæf mynt getur sannanlega fært smáþjóðum,
verður ekki önnur ályktun dregin en að upptaka evru
með aðild að myntbandalagi Evrópu muni fela í sér
gríðarlegan velferðarábata fyrir Ísland.“
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SKÝRSLA ALÞJÓÐASTOFNUNAR UM ESB

Viðbrögð við
skýrslunni
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Í SUMAR MUN BJÖRN JÓHANNSSON
VEITA VIÐSKIPTAVINUM BYKO RÁÐGJÖF
VEGNA FRAMKVÆMDA Í GARÐINUM
TILLÖGUR UNNAR Í ÞRÍVÍDD

Fyrstu viðbrögð við nýrri Evrópuskýrslu Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands eru misjöfn eins og búast
mátti við. Sumum finnst skýrslan sýna það og sanna
að aðildarviðræðum skuli haldið áfram en aðrir að
slíkt sé byggt á haldlausum rökum embættismanna.
BREYTIR EKKI AFSTÖÐU STJÓRNVALDA
Það er gott að skýrslan sé komin fram. Ég verð að
viðurkenna að ég hef ekki náð að kynna mér hana
út í ystu æsar en hef lesið samantekt og helstu niðurstöður.
Skýrslan bætir ekki miklu við það sem hefur komið fram en
það kemur þó fram að ferlið hefur þyngst mjög frá því sem
það var þegar Norðmenn voru einnig í ferlinu og þar hafði
makríll og Icasave mikil áhrif. En annars sé ég ekkert nýtt í
skýrslunni á þessum tímapunkti sem breytir afstöðu
stjórnvalda um að draga umsóknina tilbaka.
Gunnar Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra

SÉRLAUSNIR HÖFÐU VERIÐ VIÐURKENNDAR
Skýrslan vekur mikla athygli því að í henni kemur
fram með skýrum hætti að viðræður um aðild að
Evrópusambandinu voru í ágætisgangi og fengist hafði
ágætisárangur í ferlinu sama við hvað er miðað. Ljóst er að
sérlausnir höfðu verið viðurkenndar í ferlinu og því ekki
hægt að halda því fram að útilokað sé að fá sérlausnir í
aðildarumsóknarferlinu. Það kemur líka skýrt fram að hægt
er að fá fullnægjandi lausnir fyrir sjávarútvegshagsmuni
Íslands. En efnahagskaflinn hlýtur að vekja mesta athygli þar sem rakinn er sá
mikli velferðarábati sem við mundum njóta með upptöku evrunnar sem
alþjóðlega viðurkennds gjaldmiðils. (Úr fyrirspurn Árna Páls til Bjarna
Benediktssonar á Alþingi í gær.)
Árni Páll Árnason, þingmaður Samfylkingar

ÓSAMSTAÐA Í RÍKISSTJÓRN VALDIÐ TÖFUM

Hálftíma ráð
ráðgjöf kostar 5.900 kr.
Sú upphæð nýtist sem inneign þegar
keypt er efn
efni í garðinn í BYKO.

PANTAÐU RÁÐGJÖF
Skráning á netfangið
gudrunhalla@byko.is
og í síma 5154144
kl. 9-16 virka daga.
Björn Jóhannsson
landslagsarkitekt.

Ég hef nú rétt lesið fyrirsagnirnar um þá skýrslu
sem hér er getið um og ekki kynnt mér efni
hennar enn, en ég tek eftir því að það eru nokkrar
meginniðurstöður komnar í umræðuna, að það hafi verið
ágætisgangur í viðræðunum. Gott og vel. Það gengur samt
mun hægar en að var stefnt. Í öðru lagi segir víst einhvers
staðar í skýrslunni að ósamstaða í ríkisstjórninni, ósamstaða um hvernig vinna ætti að framgangi mála í einstökum málaflokkum hafi valdið töfum, sem er athyglisvert, ekki síst í ljósi þeirrar umræðu sem átt hefur sér stað að undanförnu um
hvort það sé yfir höfuð mikilvægt að ríkur stuðningur sé í ríkisstjórn við málið
eða ekki. Sumir vilja halda því fram að það skipti bara engu máli. (Úr svari
Bjarna við fyrirspurn Árna Páls á Alþingi í gær.)
Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra

SÝNIR AÐ KLÁRA ÞURFI AÐILDARSAMNINGINN
Það sem kemur þarna fram sýnir að mjög erfitt er
að segja til um hvernig samning við fáum, hvort
samningurinn við ESB reynist þjóðinni til góðs eða ekki, því
það er einfaldlega of mörgum spurningum ósvarað. Þeim
fáum við ekki svarað nema við klárum aðildarsamninginn í
stað þess að tala í viðtengingarhætti og gefa sér forsendur.
Eins og í sjávarútvegsmálum, enda hefur engin þjóð sótt um
í ESB þar sem þau mál vega svona þungt í efnahag landsins.
En við getum ekki lagt mat á heildarhagsmuni fyrr en við erum komin með öll
þessi svör og þau fáum við með því að klára ferlið.
Margrét Kristmannsdóttir, formaður Samtaka verslunar og þjónustu

SAMNINGAR VORU Á BÝSNA GÓÐRI LEIÐ
Meginniðurstaðan er sú að það mælir allt með því
að viðræðunum verði haldið áfram. Það voru
ákveðnar spurningar sem þurfti að svara varðandi sjávarútvegsmálin–það má heita að það sé það eina óþekkta í þessu.
Svörin við því fást ekki nema látið verði reyna á samning.
Þess vegna finnst mér ljóst að það þurfi að klára viðræðurnar. En kannski er meginniðurstaðan sú að samningarnir
voru á býsna góðri leið. Mikill undirbúningur sem var búið að
vinna og talsverður skilningur sem var búið að ná.
Össur Skarphéðinsson, þingmaður Samfylkingar

BYGGT Á NAFNLAUSUM EMBÆTTISMÖNNUM
Ég er ekki búin að lesa skýrsluna, því hún var bara
birt í [gær]morgun. En það sem ég geri alvarlegar
athugasemdir við, er að sjálfsögðu sjávarútvegskaflinn sem
byggður er upp á andlitslausum og nafnlausum embættismönnum á göngunum í Brussel. Þetta bara herðir mig
frekar en hitt í að telja hag Íslands betur borgið fyrir utan
Evrópusambandið. Vegna þessara haldlausu raka sem komu
hér fram. Ýmislegt sem ekki stenst og er hrakið beinlínis í
skýrslu Hagfræðistofnunar þegar þessar tvær skýrslur eru lesnar saman.
Vigdís Hauksdóttir, þingkona Framsóknarflokksins og formaður fjárlaganefndar

ENNEMM / SÍA / NM61340

Nú geturðu hringt endalaust
fyrir 5.990 kr. á mánuði

Kynntu þér endalaust tal og sms á www.siminn.is

Þrjár endalaust
frábærar leiðir í boði:

Með nýju snjallpökkunum geturðu hringt endalaust og sent endalaust mörg SMS
Í dag er góður dagur fyrir þá sem hafa frá mörgu að segja.
Síminn kynnir nýja endalausa snjallpakka svo þú getir loksins talað
endalaust og sent endalaust mörg SMS. Þeir kosta aðeins frá 5.990 kr.
á mánuði og þú sendir eins mörg SMS og þú getur og hringir eins
oft og jafn lengi og þú vilt í alla farsíma og heimasíma á Íslandi!

ENDALAUST

ENDALAUST

ENDALAUST

TAL OG SMS

TAL OG SMS

TAL OG SMS

5.990 kr.

6.990 kr.

8.990 kr.

500 MB

1 GB

3 GB
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Þjóðernissinnar unnu yfirburðasigur í Ungverjalandi á sunnudag:
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Kletthálsi Reykjavík

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

AÐALFUNDUR

BYGGIÐNAR – FÉLAGS BYGGINGAMANNA
FIMMTUDAGINN 10. APRÍL N.K.

Fundurinn er haldinn samtímis í húsnæði félagsins í:

VERT

AKUREYRI
Skipagötu 14, 2. hæð

Á fundunum er boðið upp á kvöldverð.
Fundinum verður sjónvarpað milli fundarstaða.

DAGSKRÁ
1
2
3

4

5
6

7
8

9

Orban hefur ítrekað sætt gagnrýni, meðal annars af hálfu ráðamanna Evrópusambandsins og
ýmissa mannréttindasamtaka,
fyrir stjórnarskrárbreytingar
og lagabreytingar sem sagðar
eru hafa grafið undan lýðræði í
landinu.
Orban hefur sömuleiðis verið
gagnrýndur fyrir lýðskrumsstefnu
og flokkur hans hefur einnig sætt
gagnrýni fyrir að hafa alið á andúð
á bæði gyðingum og rómafólki.
- gb

Hópar rússneskumælandi fólks í austanverðri Úkraínu réðust á sunnudag inn í
stjórnarbyggingar í þremur héruðum. Í Donetsk lýstu þeir í gær yfir aðskilnaði frá
Úkraínu. Túrtsjínov forseti sakar Rússland um að kynda undir óstöðugleika.

Reykjanesbæ

REYKJAVÍK
Borgartúni 30, 6. hæð

Árangur Fidesz
er í samræmi við
skoðanakannanir
en góður árangur
annars þjóðernissinnaflokks, sem
heitir Jobbikk,
hefur
komið
nokkuð á óvart.
VIKTOR ORBAN
Jobbi k k fék k
meira en 20 prósent atkvæða og 23
þingsæti, en sá flokkur gengur enn
lengra til hægri en Fidesz í þjóðernisstefnu sinni.

Krefjast aðskilnaðar
og vilja í Rússland
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UNGVERJALAND Ungverjar eru
greinilega upp til hópa sáttir við
þjóðernissinnann Viktor Orban,
sem hefur verið forsætisráðherra
Ungverjalands síðan 2010.
Flokkur hans, Fidesz, vann
yfirburðasigur í þingkosningum á mánudag, fékk 45 prósent
atkvæða og hreinan þingmeirihluta. Flest benti til þess að flokkurinn hefði tryggt sér 133 þingsæti af 199 og þar með rétt svo
nægan þingstyrk til að breyta
stjórnarskrá landsins að vild.

Skýrsla félagsstjórnar.
Skýrslur fastanefnda.
Reikningar félagsins og skýrsla
endurskoðenda.
Lagabreytingar og breytingar á
skipulagsskrám sjóða, eftir atvikum.
Ákvörðun um félagsgjald og mælingagjald.
Kosning stjórnar, trúnaðarmannaráðs,
uppstillingarnefndar, kjörnefndar
og félagslegra skoðunarmanna reikninga
félagsins.
Kosning fastanefnda.
Kosning fulltrúa á ársfund Sameinaða
lífeyrissjóðsins, ársfund
Stapa lífeyrissjóðs og þing ASÍ.
Önnur mál.

Málsvari byggingamanna

ÚKRAÍNA Aðskilnaðarsinnar í
Donetsk lögðu á sunnudag undir
sig þinghúsið þar og samþykktu
í gær sjálfstæðisyfirlýsingu héraðsins. Þeir vilja svo fá þjóðaratkvæðagreiðslu í héraðinu í næsta
mánuði, þar sem kosið verði um
sameiningu við Rússland.
Donetsk er eitt þeirra héraða
í austurhluta Rúmeníu þar sem
Rússar eiga mikil ítök. Meirihluti
íbúa þar er rússneskumælandi og
á rætur að rekja til Rússlands.
Aðskilnaðarsinnar réðust einnig
inn í stjórnarbyggingar í tveimur
öðrum borgum á sunnudag: Luhansk og Kharkiv. Rússnesk stjórnvöld segja að á öllum þessum stöðum hafi mennirnir verið vopnaðir.
Oleksandr Túrtsjínov, sem til
bráðabirgða gegnir forsetaembættinu í Úkraínu, sakar rússnesk
stjórnvöld um að standa á bak við
þessar aðgerðir í þeim tilgangi að
kynda undir óstöðugleika í landinu.
Arsení Jatsenjúk forsætisráðherra tók undir þessar ásakanir:
„Planið er að grafa undan stöðugleika og senda erlent herlið yfir
landamærin til að hertaka hluta
landsins. Sem við munum ekki
leyfa að gerist.“
Rússneska utanríkisráðuneytið neitar þessum ásökunum, en
ítrekar gamlar kröfur sínar um að
úkraínsk stjórnvöld breyti stjórnskipan landsins í sambandsríkisfyrirkomulag, þannig að héruðin
fái meiri sjálfstjórnarvöld.
Úkraínskar öryggissveitir
reyndu í gær að ná stjórnarbyggingunum aftur úr höndum aðskilnaðarsinna.
„Gripið verður til hryðjuverka-
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Kænugarður

RÚSSLAND

ÚKRAÍNA

Kharkiv
Luhansk
Donetsk

TRANSNISTRÍA

Ódessa
MOLDÓVA
RÚMENÍA

BÚLGARÍA

Krímskagi:
Sevastópól
Innlimaður
í Rússland í kjölfar
sjálfstæðisyﬁrlýsingar
Svarta-

200 km
125 mílur

Georgía:
Héruð rússneskra
aðskilnaðarsinna sem
Rússland viðurkennir
Abkasía
SuðurOssetía

hafið

TYRKLAND

Rússneskumælandi íbúar í austan- og suðvestanverðri Úkríanu hafa lengi
sýnt töluverðan áhuga á nánari tengslum við Rússland. Sama gildir um íbúa í
Transnistríu, héraði austast í Moldóvu.

varna gegn þeim sem gripu til
vopna,“ sagði Túrtsjínov. Hann
sagði að þingið myndi koma saman
í dag til að ræða harðari refsingar
gegn aðskilnaðarsinnum og jafnvel banna stjórnmálaflokka sem
hafa sýnt aðskilnaði áhuga.
Rússar innlimuðu Krímskaga
í síðasta mánuði eftir að aðskilnaðarsinnar þar höfðu knúið fram
kosningu um sameiningu við Rússland.
Rússneskir hermenn eru í viðbragðsstöðu víða við austurlandamæri Úkraínu.
gudsteinn@frettabladid.is

Planið er
að grafa
undan stöðugleika og senda
erlent herlið
yfir landamærin til að
hertaka hluta landsins.
Sem við munum ekki leyfa
að gerist.
Arsení Jatsenjúk forsætisráðherra

- snjallar lausnir

Dynamics NAV er einn mest seldi
bókhaldshugbúnaður á Íslandi í dag.
Wise er í fararbroddi í upplýsingatækni með sérstaka áherslu á
ráðgjöf, hugbúnaðargerð og innleiðingar ásamt öﬂugri og
persónulegri þjónustu.
Fjölbreyttar lausnir á sviði fjármála, viðskiptagreindar, verslunar,
sérfræðiþjónustu, sjávarútvegs, sveitarfélaga og ﬂutninga, sem
einfalda þér þitt hlutverk.
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Sænska öryggislögreglan:

Slysavarnafélagið Landsbjörg kynnir nýja upplýsingakerfið Safetravel sem bæta á öryggi ferðamanna:

Auknar njósnir
Rússa í Svíþjóð

Sjónvarpsskjáir sýna veður og færð í beinni

SVÍÞJÓÐ Ástandið í Úkraínu hefur
leitt til þess að njósnir Rússa í Svíþjóð hafa aukist samkvæmt mati
sænsku öryggislögreglunnar.
Á fréttavef Dagens Nyheter
segir að þetta snúist meðal annars um undirbúning stríðs.
Rússar eru sagðir afla sér
ýmissa upplýsinga, eins og til
dæmis með því að fá fólk til liðs
við sig og með því að kaupa mikið
magn af landakortum. Þetta er
haft eftir Wilhelm Unge, sérfræðingi í gagnnjósnum.
- ibs

SAMGÖNGUR Nýja upplýsingakerfið Safetravel

var formlega tekið í notkun í gær og er því
ætlað að auka upplýsingagjöf til ferðamanna
á Íslandi og bæta þannig öryggi þeirra.
Kerfið er verkefni á vegum Slysavarnafélagsins Landsbjargar en það felst í því að
birta upplýsingar um færð og veður auk ýmiss
konar ráðlegginga um góða ferðahegðun.
„Við töldum það tímabært að færa upplýsingarnar til ferðamanna,“ segir Jónas Guðmundsson, verkefnastjóri slysavarna ferðamanna hjá Landsbjörgu. Félagið hefur haldið
úti vefsíðunni Safetravel undanfarin ár þar
sem áþekkar upplýsingar er að finna.
Ragnheiður Elín Árnadóttir, ráðherra ferða-

mála, kveikti á fyrsta Safetravel-skjánum í
gær hjá bensínstöð Olís í Norðlingaholti. Til
stendur að Landsbjörg setji upp skjái á allt
að þrjátíu eða fjörutíu helstu viðkomustöðum ferðamanna víðsvegar um landið á næstu
þremur árum.
Upplýsingar á hverjum skjá fyrir sig verða
staðbundnar og munu meðal annars sýna færð
í nágrenninu í beinni útsendingu á vefmyndavélum.
„Það veitir ekki af þessu á Íslandi, þar sem
aðstæður eru oft erfiðar,“ segir Jónas. „Við
teljum þetta geta komið nokkur hundruð þúsund ferðamönnum að gagni á hverju ári.“
- bá

TEKINN Í NOTKUN Ragnheiður Elín Árnadóttir og
Hörður Már Harðarson, forstjóri Landsbjargar, við
fyrsta Safetravel-skjáinn í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

OSCAR PISTORIUS Barðist við tárin við

réttarhöldin í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Pistorius biðst afsökunar:

Aðalfundur Sjóvá-Almennra trygginga hf.
verður haldinn 29. apríl 2014

Segist reglulega
fá martraðir
SUÐUR-AFRÍKA, AP Oscar Pistorius
hóf mál sitt við réttarhöldin í gær
á því að biðja fjölskyldu Reevu
Steenkamp, unnustu sinnar sem
hann varð að bana fyrir rúmu
ári, afsökunar.
Hann sagðist vera í miklu
áfalli, þurfa að nota róandi lyf
og vakna reglulega upp við martraðir.
Hann ítrekaði að hann hefði
haldið að hann væri að skjóta
innbrotsþjóf þegar hann skaut á
kærustu sína í gegnum salernishurð á heimili sínu í Pretoríu.
„Ég var bara að reyna að
vernda Reevu,“ sagði hann.
- gb

Stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf. boðar til aðalfundar í félaginu sem
haldinn verður á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík,
þriðjudaginn 29. apríl 2014 og hefst stundvíslega kl. 16.00.
Drög að dagskrá fundarins eru svohljóðandi:
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
2. Endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir síðastliðið reikningsár með athugasemdum endurskoðenda.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps félagsins á síðastliðnu
reikningsári og framlög í varasjóð.
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins skal lögð fram og atkvæði greidd um hana.
5. Tillögur til breytinga á samþykktum, ef borist hafa.
6. Kosning stjórnar félagsins.
7. Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.
8. Ákvörðun um þóknun stjórnar félagsins.
9. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál, sem löglega eru upp borin.
Hluthafar eiga rétt á að leggja fram mál og/eða ályktunartillögur fyrir fundinn ef gerð hefur verið
skrifleg eða rafræn krafa um það eigi síðar en 10 dögum fyrir fund. Hafi hluthafar krafist þess að
tiltekið mál eða ályktun verði tekið fyrir verður endanleg dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsíðu
félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir aðalfundinn. Hægt er að senda tillögur eða ályktanir
fyrir fundinn á veffangið stjorn@sjova.is.
Hluthafar geta einnig lagt fram spurningar er varða auglýsta dagskrárliði á aðalfundinum
sjálfum. Nánari upplýsingar um réttindi hluthafa er að finna á vefsíðu félagsins
www.sjova.is/fjarfestar/hluthafafundir.

Í KRISTJANÍU Fíkniefnaviðskipti eru
algeng í Kristjaníu í Kaupmannahöfn.
NORDICPHOTOS/AFP

Atkvæðagreiðslur á aðalfundinum verða ekki skriflegar nema ef einhver fundarmanna krefst þess.
Stjórnarkjör skal þó vera skriflegt ef fleiri eru í kjöri til stjórnar en kjósa skal. Kveðið er nánar á
um stjórnarkjör í samþykktum félagsins en kosið er eftir hlutfallskosningu. Athygli er þó vakin
á ákvæðum samþykkta um hlutfall kynja í stjórn félagsins.

Ökumenn afhjúpaðir:

Eitt þúsund
undir áhrifum

Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. Hluthafar geta óskað eftir
því að fá atkvæðaseðla senda til sín og skal skrifleg beiðni þar um hafa borist félaginu a.m.k. fimm
dögum fyrir auglýstan aðalfund. Hluthafar geta jafnframt vitjað atkvæðaseðla í höfuðstöðvum
félagsins frá sama tíma og greitt þar atkvæði.

DANMÖRK Nær eitt þúsund öku-

menn sem voru á ferð nálægt
Kristjaníu í Kaupmannahöfn frá
því í september 2012 og þar til í
mars á þessu ári reyndust vera
undir áhrifum fíkniefna, þar af
nær 700 undir áhrifum kannabisefna. Að þessu komst lögreglan
með aðstoð nýrra mælingatækja.
Ekki er þó hægt að dæma viðkomandi nema blóðpróf staðfesti
fíkniefnaneyslu.
Tólf lögregluumdæmi í Danmörku auk Færeyja hafa nú yfir
að ráða fíkniefnamælum.

Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað og mætt er fyrir helming hlutafjár í félaginu.
Frestur til að tilkynna framboð til stjórnar lýkur fimm sólarhringum fyrir upphaf aðalfundar.
Í tilkynningu um framboð til stjórnar skal gefa, auk nafns frambjóðanda, kennitölu og heimilisfang, upplýsingar um aðalstarf, önnur stjórnarstörf, menntun, reynslu og hlutafjáreign í félaginu.
Þá skal einnig upplýsa um hagsmunatengsl við helstu viðskiptaaðila og samkeppnisaðila
félagsins, sem og hluthafa sem eiga meira en 10% hlut í félaginu. Framboðseyðublöð er hægt
að nálgast á vefsíðu félagsins. Upplýsingar um frambjóðendur verða aðgengilegar á vefsíðunni
www.sjova.is/fjarfestar/hluthafafundir að lágmarki tveimur dögum fyrir aðalfund.

- ibs

Endanleg dagskrá aðalfundar og fundargögn, þ.á.m. tillögur stjórnar, sem lögð verða fyrir
aðalfund eru birt á vefsíðu félagsins www.sjova.is/fjarfestar/hluthafafundir og liggja frammi
á skrifstofu þess í Kringlunni 5, 103 Reykjavík.

FERÐAÞJÓNUSTA

Traustið skortir
Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á aðalfundinn á fundarstað frá
kl. 15.30 á aðalfundardag. Fundargögn verða afhent á fundarstað.
+ 9 Ì 7$  + Ô 6 , é  6 Ì $  ²        

Ljóst virðist að ferðaþjónustan treystir
því ekki að tekjur af einni sameiginlegri skattlagningu eða gjaldtöku skili
sér á rétta staði, að því er fram kemur
í Hagsjá Landsbankans. Allir viti að
útvarpsgjald fari ekki alfarið til RÚV og
að ýmis gjöld á eldsneyti skili sér ekki
á tilætlaða staði. Sé hins vegar vilji til
aukinnar skattlagningar á ferðamenn
gæti nú verið heppilegur tími til slíks.

Reykjavík 3. apríl 2014
Stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf.
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Mikilvæg skýrsla Alþjóðamálastofnunar:

Ekkert vit í að slíta

S

kýrsla Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands fyrir samtök á vinnumarkaði er mikilvægt innlegg í umræðuna um
umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu. Nálgunin í skýrslunni er ólík þeirri sem var notuð í skýrslu
Hagfræðistofnunar HÍ fyrir ríkisstjórnina, enda verkefninu stillt upp með öðrum hætti. Almennt er tónninn í þessari
skýrslu jákvæðari hvað varðar möguleika Íslands á að ná hagfelldum samningi við ESB. Skýrsluhöfundar eru enn fundvísari
á fordæmi og hugmyndir um hvernig megi finna lausnir á erfiðu
málunum, til dæmis í sjávarútvegi og landbúnaði, þótt þeir dragi
líka vel fram ásteytingarsteinana.
Í skýrslunni er að finna efnislega umfjöllun sem ekki var í
skýrslu Hagfræðistofnunar, um
Ólafur Þ.
ávinning Íslands af því að ná
Stephensen
samningi við ESB og taka upp
evru. Alþjóðamálastofnun bendir
olafur@frettabladid.is
á að með því fengist stuðningur
ESB við afnám fjármagnshafta, að ekki þyrfti að taka nema 2-3
ár að undirbúa upptöku evru eftir að aðildarsamningur hefði tekið
gildi og að nýjum gjaldmiðli fylgdi „gríðarlegur velferðarábati“.
Niðurstöðurnar um gang viðræðnanna ganga þvert á þær
ályktanir sem sumir drógu af skýrslu Hagfræðistofnunar; að
þær hefðu gengið illa og dregizt úr hömlu. Í þessari skýrslu segir
þvert á móti að þann tíma sem viðræðurnar stóðu hafi þær gengið
vel. Stofnunin bendir á að Ísland hafi þegar samið um sérlausnir,
undanþágur og aðlögunarfresti. Það staðfestir að viðræðurnar
við ESB séu raunverulegar samningaviðræður, en ekki bara
„aðlögunarviðræður“ þar sem Ísland samþykki allar kröfur ESB
umyrðalaust, eins og haldið hefur verið fram.
Í umræðum um skýrslu Hagfræðistofnunar lýstu ýmsir þeirri
einkennilegu skoðun að í aðildarviðræðunum hefði átt að láta
reyna á erfiðustu málin fyrst. Í skýrslu Alþjóðamálastofnunar er
bent á það augljósa; að í samningaviðræðum er almennt byrjað
á að semja um það sem samhljómur er um, en „sérlausnir, eftirgjafir og málamiðlanir eiga sér stað á lokadögum samninganna“.
Þannig hefur það verið í öllum viðræðum um aðild nýrra ríkja að
ESB hingað til. Nákvæmlega hvaða lausnir finnast, kemur ekki í
ljós nema viðræðunum sé lokið.
Í skýrslu Alþjóðamálastofnunar er því ekki að finna nein rök
fyrir því að slíta aðildarviðræðunum, ekki fremur en í skýrslu
Hagfræðistofnunar. Þar eru hins vegar sett fram varnaðarorð
gegn þeirri leið sem ríkisstjórnin hyggst fara með þingsályktunartillögu sinni um afturköllun aðildarumsóknarinnar.
Stofnunin bendir annars vegar á að auðvelt sé að taka aðildarviðræðurnar upp þar sem frá var horfið, svo fremi að umsóknin
verði ekki dregin til baka. Skýrsluhöfundar telja, þvert á það sem
stjórnvöld hafa sagt, að ekkert reki á eftir Íslendingum að taka
ákvarðanir um framhald viðræðna. Ef umsóknin yrði dregin til
baka, færi ferlið hins vegar á byrjunarreit og sú vinna sem lögð
hefur verið í það ónýttist. Hins vegar bendir Alþjóðamálastofnun
á að það sé Íslandi í hag að halda stöðu sinni sem umsóknarríki af
því að það veiti meiri áhrif á ákvarðanatöku um EES-reglur.
Utanríkismálanefnd Alþingis hlýtur að taka skýrslu Alþjóðamálastofnunar til rækilegrar skoðunar þegar hún fjallar um
þingsályktunartillögu ríkisstjórnarinnar um viðræðuslit. Af lestri
skýrslunnar má þeim sem vilja kynna sér málið vera enn ljósara
en áður að út frá hagsmunum Íslands er ekkert vit í að ætla að
slíta viðræðunum og afturkalla aðildarumsóknina.
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Ríkisstjórnin sat heima
Skýrsla Alþjóðamálastofnunar um
Evrópumál var kynnt í Háskóla
Íslands í gær að viðstöddu margmenni. Athygli vakti þó að Vigdís
Hauksdóttir var eini fulltrúi ríkisstjórnarflokkanna á fundinum. Það
þarf þó kannski ekki að koma
mikið á óvart enda boðskapur
skýrslunnar þvert á skoðanir
ríkisstjórnarinnar í Evrópumálum. Skýrslan segir
jú að það borgi sig fyrir
Ísland að halda áfram sem
umsóknarríki að Evrópusambandinu.
Eldfimt efni
Hagfræðingurinn
Ásgeir Jónsson
talaði fyrir upp-
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Pólitískir krossfarar
Pia Hansson,
forstöðumaður
Alþjóðamála-

stofnunar, kallaði líka EES-samninginn „embættismannasamning“ og
gaf í skyn að í raun væri sjálfstæði
Íslendinga enn frekar skert utan ESB
en innan á meðan við værum í EES.
Ef til vill er ekki skrítið að ríkisstjórnin hafi setið heima þegar þessi niðurstaða var kynnt. Að minnsta kosti
ekki ef forsætisráðherra
tekur þann pól í
hæðina að um sé
að ræða skilaboð frá pólitísku
krossförunum sem
hann fullyrti fyrr í
vetur að væru innan
Háskólans.
snaeros@
frettabladid.is

HALLDÓR

Norðurlöndin vilja aðstoða Úkraínu
UTANRÍKISMÁL

Karin Åström
forseti
Norðurlandaráðs

heitir pottar
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta í yfir 30 ár fyrir
íslenskar aðstæður. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti
á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

töku nýs gjaldmiðils á fundinum,
Ísland væri eina ríkið með fólksfjölda undir tveimur milljónum
sem reiddi sig á sjálfstæða fljótandi
mynt. Hann gaf jafnframt lítið fyrir
tengingu krónunnar við sjálfstæði
og fullveldi landsins. Líklegt má
telja að þessi mál séu látin liggja á
milli hluta þegar fjölskyldan hittist.
Faðir Ásgeirs er Jón Bjarnason,
fyrrverandi ráðherra og varaformaður Heimssýnar. Fundinn
sótti þó föðursystir hans, Erna
Bjarnadóttir, hagfræðingur
Bændasamtakanna, þannig að
maður veit aldrei.

Hans Wallmark
varaforseti
Norðurlandaráðs

Umheimurinn varð orðlaus og viðbrögðin
létu ekki standa á sér þegar Rússar innlimuðu Krímskaga á ólöglegan hátt. Verknaðurinn er skýlaust brot á alþjóðarétti.
Litlum og meðalstórum ríkjum eins og
Norðurlöndum er það mikilvægt að staðið
sé við alþjóðleg lög og reglur. Fyrir utan
atburðarásina á Krímskaga er mikilvægt
að átta sig á því að Úkraínumenn hafa
mikla þörf fyrir aðstoð, ekki síst í baráttunni gegn spillingu og við uppbyggingu
lýðræðis og réttarríkis.
Samstarf þingmanna frá fimm ríkjum
og þremur sjálfstjórnarsvæðum í Norðurlandaráði byggir á lýðræðishugsun og
nútíma réttarríki. Því er einlægur vilji til
að aðstoða aðrar þjóðir á þessu sviði. Svipað og Norðurlöndin studdu þróun lýðræðis
í Eystrasaltsríkjunum fyrir rúmum tuttugu árum er ástæða til að Norðurlöndin og
grannsvæði þeirra taki nú höndum saman
um að styðja við lýðræðisþróun í Úkraínu.
Á samráðsfundum sem Norðurlandaráð
átti á dögunum með fulltrúum utanríkismálanefnda og forystu þjóðþinga Eystrasaltsríkjanna og Póllands kom greinilegur
áhugi í ljós á því að efla samstarf ríkja á
Eystrasaltssvæðinu um lýðræði og öryggismál. Stuðningur Norðurlandanna er vel
þeginn og menn voru áfram um að dýpka
samstarf um öryggis- og lýðræðismál.

➜ Vopnaskak Rússa við landamær-

in að Úkraínu er okkur áminning
um að Rússar geta gripið til harðrar
valdbeitingar en valdbeiting getur
einnig birst í áróðri og ritskoðun.

Vopnaskak er áminning
Mikið er rætt um sameiginlegar aðgerðir
gegn Rússlandi. Þjóðum Norðurlandanna
finnst mikilvægt og eðlilegt að ræða það.
Norðurlandaráð hefur því ákveðið að fyrirhugað þemaþing á Akureyri þann 8. apríl
hefjist á umræðu um þessi málefni.
Vopnaskak Rússa við landamærin að
Úkraínu er okkur áminning um að Rússar geta gripið til harðrar valdbeitingar
en valdbeiting getur einnig birst í áróðri
og ritskoðun. Norðurlandaþjóðirnar eiga
lýðræðisleg gildi og reynslu af stjórnskipulegu ferli sameiginleg og þær eru
reiðubúnar til að rétta Úkraínumönnum
hjálparhönd í þeim efnum. Alþjóðabankinn
og einstök ríki eru reiðubúin til að veita
ýmiss konar lán og aðra fjárhagsaðstoð.
Við á Norðurlöndum erum reiðubúin til að
leggja hönd á plóg til að skapa lifandi lýðræðishefð sem einkennist af gagnsæi, þátttöku og fjölbreytileika.
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Á að lögleiða fíkniefnaneyslu?
HEILSA
Teitur
Guðmundsson
læknir

Talsverð umræða hefur verið að
undanförnu um fíkniefni, refsirammann og svo það hvort við
eigum hreinlega að lögleiða
ákveðnar tegundir fíkniefna.
Þegar maður skoðar hvað er að
gerast í kringum okkur verður
ljóst að það er afar mismunandi
hvernig þjóðríki taka á málum,
sérstaklega varðandi hin svokölluðu mjúku efni. Við getum verið
sammála um það að stríðið gegn
fíkniefnum hefur ekki gengið sérlega vel almennt, þrátt fyrir tiltölulega stífan refsiramma virðist
það ekki hafa sérstakan fælingarmátt.
Aukning í notkun lyfseðilsskyldra lyfja í þeim tilgangi að
komast í vímu hefur einnig verið
vaxandi víðast hvar um heiminn
má segja og í dag eru sprautufíklar mun frekar í slíkri neyslu hérlendis en hinum hefðbundnu hörðu
efnum, þó þau séu vissulega enn
talsvert í umferð.
Um þetta málefni má segja að
umræðan verður á tíðum trúarbragðakennd, bæði hjá þeim sem
eru með og á móti. Við höfum
heyrt ráðherra heilbrigðismála
tjá sig um það að afnám refsingar vegna fíkniefnaneyslu kunni að
vera fýsilegur kostur. Margir eru
honum sammála þar, sérstaklega
þeir sem neyta efnanna, en fjölmargir aðrir til viðbótar.
Afgerandi áhrif á heilsufar
Staðan er flókin og fléttast saman
ekki einungis hin hörmulega

aðstaða fíkilsins, heldur einnig
hin tækifærissinnaða nálgun á
líf, líkama og frelsi hans af hálfu
þess sem selur efnin í þeim tilgangi að græða peninga. Þá er
ofbeldi beinn fylgifiskur ólöglegs
athæfis sem þessa og hafa sumir
sagt að lögleiðing vímuefna myndi
kippa stoðunum undan skipulagðri
glæpastarfsemi.
Ekki er ég svo viss um það. Ég er
svo sem enginn sérfræðingur um
þennan heim, það sem hins vegar
kemur fram er að það hefur afgerandi áhrif á heilsufar viðkomandi
einstaklings að lenda í neyslu,
hver sem hún er. Já, líka neyslu á
kannabisefnum! Það hefur ekkert
með það að gera hvort við lögleiðum eða breytum refsiramma varðandi neyslu ákveðinna efna. Þó svo
það sé löglegt að drekka áfengi er
ekkert samasemmerki á milli þess
og hollustu, reyndar síður en svo
í mjög mörgum tilvikum eins og
við öll þekkjum. Það verður því að
aðskilja umræðuna varðandi fíknisjúkdóm annars vegar og refsingu
hins vegar.
Nýlega hafa nokkur ríki í
Bandaríkjunum opnað á sölu á
kannabisefnum, slíkt hefur verið
leyft í Hollandi um árabil. Áhugavert verður að sjá hvernig það þróast annars staðar. Sú staðhæfing
að það sé meinlaust að reykja hass
og skyld efni, stenst enga skoðun,
það er hins vegar algerlega ótengt
því hvort eigi að refsa fólki fyrir
það eða ekki.
Safnast upp í líkamanum
Við skulum skoða áhrif kannabisreykinga á heilsufar. Það virðist
ljóst að við getum ekki tekið undir
það að slíkt sé meinlaust, öruggt er
að það er háð magni og tíðni reykinganna. Skammtímaáhrifin eru,
fyrir utan vímuna, minnisskerðing, aukin matarlyst, hjartsláttur,
munnþurrkur, sljóleiki og truflun

Þeir sem reykja mikið
standa sig verr í prófunum sem tengjast minni
og úrvinnslu þar af leiðandi
og virka efnið safnast upp
í líkamanum að talið er svo
áhrifin eru til lengri tíma.
á samhæfingu hreyfinga. Venjulega er tóbak notað sem burðarefni og því andar fólk að sér öllum
þeim skaðlegu efnum sem fyrirfinnast í sígarettum líka, sem eru
þekktir áhættuþættir fyrir myndun krabbameina í lungum og víðar.
Rannsóknir hafa sýnt að ítrekuð neysla á kannabis virðist hafa
áhrif á starfsemi heilans, blóðflæði minnkar til stöðva sem sjá
um minni og athygli, breyting
verður á stærð thalamus sem sér
um meðvitundarstig og úrvinnslu
upplýsinga.
Þeir sem reykja mikið standa
sig verr í prófunum sem tengjast
minni og úrvinnslu þar af leiðandi
og virka efnið safnast upp í líkamanum að talið er svo áhrifin eru til
lengri tíma. Þetta ástand er verra
eftir því sem einstaklingurinn er
yngri og heilinn óþroskaðri. Líkurnar á að þróa með sér geðklofa
eða geðrof eru auknar. Þá er talið
að andleg líðan versni, kvíði og
depurð aukist og þannig má lengi
telja.
Samanburðurinn við önnur
fíkniefni er erfiður og heimurinn er ekki alveg svarthvítur
hvað þetta snertir. Forvarnir og
fræðsla eru og verða þau tól sem
munu sýna hvað mestan árangur
í þeirri viðleitni að viðhalda góðri
líkamlegri og andlegri heilsu. Það
á að ekki síður við um fíkn en aðra
sjúkdóma, hvað sem löggjöfina
snertir.

Kennarar í sigurvímu
haldsskólum. Hvað er
Hvílíkur sigur eftir þriggja KJARAMÁL
svona geðfellt, Ólafur,
vikna verkfall, við náðum
eða átti orðið að vera
2,8% hækkun þetta árið.
Það tekur okkur upp undir
ógeðfellt?
þrjú ár að vinna upp tekjuAð a lg u l rót i n va r
að bæta fimm dögum
missinn í verkfallinu svo
við kennsluárið. Þá
ekki sé talin með rýrnun
„hækka“ launin ef þið
á verkfallssjóðnum. Samnsamþykkið einir allra
inganefnd okkar sá einnig
stétta lengingu vinnuhag í því að semja um Haukur R.
tímabils. Þetta var
næstu tvö árin, 2% fyrir Hauksson
árið 2015 og 2% fyrir árið framhaldsskólafagnaðarerindið.
2016. Það sjá allir hvílíkur kennari
Nú held ég að komárangur náðist þarna og
inn sé tími til að fram20% launamunur við viðhaldsskólakennarar
miðunarhópinn í BHM hlýtur með
gefi KÍ frí og komi sér yfir til
þessu að verða úr sögunni – eða
BHM.
hvað?
Að lokum óska ég Gunnari
„Heildarmyndin er geðfelld,“
Björnssyni, formanni samningasagði Ólafur H. Sigurjónsson, fornefndar ríkisins, ásamt menntamaður Félags stjórnenda í frammálaráðherra, til hamingju með

➜ Eitt að lokum. Ef við kennarar sættum okkur við þessa
skömm og höfnum ekki
þessum samningi, stimplum
við kennarastéttina endanlega sem láglaunastétt.

þann árangur að ná að lítillækka
kennarastéttina fullkomlega.
Það gekk eftir sem Gunnar sagði
í upphafi samninganna „hér verður ekkert slakað á“ og stóð við
það.
Eitt að lokum. Ef við kennarar
sættum okkur við þessa skömm
og höfnum ekki þessum samningi, stimplum við kennarastéttina endanlega sem láglaunastétt.

20% afsláttur
3HUKZI`NNóPU
Glerártorg Akureyri
Hrísalundur Akureyri
Dalvík
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Austurver

Hveragerði

Domus Medica

Hvolsvöllur

Eiðistorg

Keflavík

Fjörður

Selfoss

Hamraborg

Vestmannaeyjar

JL-húsið

Þorlákshöfn

Kringlan

Fæstt án lyfseðils.
s
Lesiðð leiðbeiningar í fylgiseðli vandlega fyrir notkun.
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•

140983

5 kr.

af lítranum renna til
Slysavarnafélagsins
Landsbjargar

LÍTRAR AÐ LIÐI
Í dag renna 5 krónur af hverjum eldsneytislítra óskertar til Slysavarnafélagsins Landsbjargar þegar keypt er bensín eða dísel hjá Olís og ÓB.
Láttu þína lítra verða að liði.
Slysavarnafélagið Landsbjörg eru landssamtök
97 björgunarsveita á Íslandi, varna- og
kvennadeilda og 54 unglingadeilda.

Samstarf til góðra verka
Eftir þriggja ára farsælt samstarf Olís og Slysavarnafélagsins Landsbjargar hefur styrktarsamningurinn verið endurnýjaður til þriggja ára. Olís er hluti af viðbragðsáætlun þeirra
18 þúsund sjálfboðaliða hringinn í kringum landið, sem eru tilbúin að bregðast við og bjarga
mannslífum þegar áföll dynja yfir. Í dag getur þú lagt þitt að mörkum.
Vertu með okkur í viðbragðsteyminu! Föst upphæð af eldsneytinu sem þú kaupir hjá Olís
og ÓB í dag mun renna til björgunarstarfs í landinu.

Vinur við veginn
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Eldgos hófst í Heklu
ELDGOS Hekla 2000
vetur suðurland fjöll
fjall Eldgos, Hekla, fjöll,
Heklugos, jarðhræringar, jarðvá, skjálftar,
kvikuinnskot, hraun,
kvika. ¬ Mynd úr
einkasafni má nota.
¬ Hexa

Gos hófst í Heklu aðfaranótt þessa mánaðardags árið 1981. Það
kom vísindamönnum og öðrum í opna skjöldu en nokkrir jarðfræðingar sem voru að störfum inni á hálendinu brugðust skjótt
við og voru komnir að hraunjaðrinum strax í morgunsárið.
Hraunið virtist eiga upptök sín nálægt tindi Heklu. Það var
þykkt og rann í tveimur kvíslum niður hlíðarnar. Tungurnar voru
þó mjóar þannig að magnið var ekki ýkja mikið og krafturinn í
gömlu Heklu með minna móti.
Sigurður Þórarinsson jarðfræðingur, sem rannsakað hafði
Heklugos manna lengst og best, taldi líklegt að gosið stæði
stutt og hann reyndist sannspár því hálfum mánuði síðar var
það yfirstaðið.

MERKISATBURÐIR
1571 Guðbrandur Þorláksson er vígður biskup á Hólum, 29 ára
gamall.
1663 Konunglega leikhúsið í London er opnað.
1783 Krímkanatið er innlimað í rússneska keisaradæmið.
1898 Stórveisla er í Reykjavík í tilefni áttræðisafmælis Kristjáns
konungs níunda.
1989 Fyrsta Bónus-verslunin er opnuð við Skútuvog í Reykjavík.

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

DAGBJÖRT BORG ÞÓRÐARDÓTTIR
lést á krabbameinsdeild 11E mánudaginn
31. mars. Útför hennar fer fram frá
Digraneskirkju miðvikudaginn 9. apríl kl. 13.
Kristjana Guðbjörg Ágústsdóttir
Óðinn Sörli Ágústsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Skúli Hafsteinn Gíslason
Ingunn Péturs

BADMINTONSTJARNA „Ég lenti í því fyrst að fá álagsmeiðsl, fór í smá vítahring á nokkrum mánuðum og leitaði þá til næringarfræðings,“

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

MARGRÉT HELENA
MAGNÚSDÓTTIR
Sauðármýri 3, Sauðárkróki,

lést fimmtudaginn 3. apríl á
Heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki.
Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju
þriðjudaginn 15. apríl kl. 14.00.
Ingibjörg Sigfúsdóttir
Gísli Pétursson
Magnús Sigfússon
Lára Gréta Haraldsdóttir
Sjöfn Sigfúsdóttir
Sigfús Sigfússon
Jóney Kristjánsdóttir
Helena Sigfúsdóttir
Hermann Óli Finnsson
og fjölskyldur.

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

FRIÐRIK HARALDSSON
bakarameistari,

sem lést 21. mars, verður jarðsunginn frá
Kópavogskirkju miðvikudaginn 9. apríl nk.
kl. 13.00. Blóm eru vinsamlega afþökkuð, en
þeir sem vilja minnast Friðriks eru beðnir um
að láta hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð í Kópavogi njóta þess. Friðrik
naut þar einstakrar umhyggju og alúðar starfsfólks, allt fram í
andlátið, og fyrir það erum við afar þakklát.
Steina Margrét Finnsdóttir
Haraldur Friðriksson
Ásrún Davíðsdóttir
Finnur Þór Friðriksson
Jóhanna Björnsdóttir
Dröfn Friðriksdóttir
Arnþór Þórðarson
barnabörn og barnabarnabörn.

segir hún.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þannig að mataræðið
skilar manni langt
Máttur matarins er þema málþings Náttúrulækningafélags Íslands á Hótel Natura í kvöld
klukkan 19.30. Ragna Ingólfsdóttir badmintonkona er þar meðal frummælenda.
Ragna Ingólfsdóttir, margfaldur
Íslandsmeistari og atvinnumaður í
badminton, er að næra sig þegar ég
hringi í hana. Þó ég hafi samviskubit yfir að spilla matfriðnum bið ég
hana að segja mér í örfáum orðum
frá erindi sínu: Breytt mataræði –
sem leið til árangurs í íþróttum, sem
hún heldur á málþingi Náttúrulækningafélagsins í kvöld. Get heldur ekki
stillt mig um að spyrja hvað hún sé að
borða. „Ég er með grænmetissalat,“
upplýsir hún glaðlega.
„Þegar ég byrjaði að æfa sem
atvinnumaður borðaði ég yfir höfuð
hollt, en ef maður er að æfa mikið
verður maður að vera með nánast fullkomið mataræði svo að líkaminn vinni
rétt, maður haldi sér frá meiðslum og
sé alltaf 100% tilbúinn á æfingar. Ég
lenti því í því fyrst að fá álagsmeiðsli,
fór í smá vítahring á nokkrum mánuðum og leitaði þá til næringarfræðings.“
Hverjar voru helstu breytingarnar
sem þú gerðir?
„Ég fór að borða mest lífrænt, mikið

Aðrir frummælendur á málþingi NLFÍ
Axel Sigurðsson hjartalæknir kallar erindi sitt Má varast hjarta- og æðasjúkdóma
með mataræði?
Sif Garðarsdóttir, heilsumarkþjálfi frá IIN, fjallar um Réttu leiðina.
Tryggvi Þorgeirsson, læknir og lýðheilsufræðingur, fjallar um Mátt skynseminnar
í matarvali
Fundarstjóri máþingsins verður Geir Gunnar Markússon, næringarfræðingur á
Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði.

af grænmeti og ávöxtum, engar unnar
kjötvörur, ekkert hvítt hveiti, engan
hvítan sykur. Borða trefjaríkt fæði,
fisk og ekki mikið kjöt. Tók þetta mjög
alvarlega í eitt ár, slakaði svo kannski
aðeins á, fann jafnvægið og hvað hentaði mér. En ég get sagt að upp frá
þessu hafi ég borðað hollt og tel það
hafa hjálpað mér mikið á ferlinum.“
Ragna vakti athygli fyrir framgöngu
sína á Ólympíuleikunum í London. Litlu
mátti muna að hún gæti ekki tekið þátt
því ári fyrir leikana sleit hún kross-

band og var ráðlagt að gangast undir
skurðaðgerð og leggja Ólympíudrauminn á hilluna. Því hafnaði hún og náði
markmiðum sínum. „Ég fór ekki í
aðgerð heldur ákvað að styrkja bara
vöðvana og spila með spelku. Svo var
margt sem hafði áhrif eins og andleg
líðan og styrktaræfingar. Þá skiptir
miklu máli að næra sig þannig að þér
líði vel og þú getir æft rétt. Þannig að
mataræðið skilar manni langt.“
Málþingið á Hótel Natura hefst
klukkan 19.30.
gun@frettabladid.is

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

KJARTAN KJARTANSSON
málari,
Fannafold 62,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans í
Fossvogi 2. apríl sl. Útför hans verður gerð
frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 10. apríl kl. 11.00. Blóm og
kransar eru vinsamlega afþökkuð en þeir sem vilja minnast
Kjartans eru beðnir um að láta blóðlækningadeild (11G)
Landspítalans eða Karitas hjúkrunarþjónustu njóta þess.
Guðrún Guðmundsdóttir
Elísabet Kjartansdóttir
Elí Sigursteinn Þorsteinsson
Halldór Sigurður Kjartansson Hildur Sveinbjörnsdóttir
Inga Björg Kjartansdóttir
Jósef Heimir Guðbjörnsson
Kjartan Safír, Karítas Perla, Þorsteinn Emerald,
Sveinbjörn Þorri, Kolbeinn Jökull,
Sigrún Diljá og Guðrún Lovísa.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir og afi,

GEIR ZOËGA
Ægisíðu 66, Reykjavík,

andaðist 31. mars á Landspítalanum.
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni 9. apríl,
kl. 15. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
líknardeild Landspítalans í Kópavogi.
Sigríður E. Zoëga
Þórdís Zoëga
Kristján Óskarsson
Ragnhildur Zoëga
Ásgeir Ásgeirsson
Geir Magnús Zoëga
Þóra Björg Dagfinnsdóttir
Jakobína Birna Zoëga
Anton Örn Bjarnason
og barnabörn.

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

BIRNA ÖGMUNDSDÓTTIR
frá Flatey á Breiðafirði,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ
föstudaginn 4. apríl sl.
Birgir Magnússon
Þórunn Björg Birgisdóttir
Guðlaug Halla Birgisdóttir
Birgir Már Ragnarsson
Birna Hlín Káradóttir
Kári Snær Kárason
og barnabarnabörn.

Konráð Ægisson
Kristinn Nikulásson
Silja Hrund Júlíusdóttir
Björn Freyr Ingólfsson

SPÍTALINN OKKAR
Stofnfundur landssamtaka um endurnýjun á húsakosti
Landspítala verður haldinn 9. apríl klukkan 17 að
Engjateigi 7. Fundurinn er öllum opinn.

TAKTU ÞÁTT
Birtu mynd af þér
á www.facebook.
com/benecos nátttúruleg fegurð, og við styrkjum Kraft um 1.000
krónur.
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3 skálmavíddir:
- beinar niður
- þrengjast niður
- leggings þröngar

kl. 11–18.
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kl. 11–16.
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Kíkið á myndir og verð á Facebook

Verð 12.900 kr.

Laugavegi 178 (Bolholtsmegin) | Sími 555 1516

1~KOëQDUtYHéUL
EMyéXPXSSi

<ILUKDIQDGDJD
DIVOiWWXU
DI |OOXP\ILUK|IQXP
/pWWLUIUDNNDUYDWWHUDéLUMDNNDU
RJíXQQDUG~Q~OSXU
$OOWI\ULUIHUPLQJDUQDURJEU~éNDXSLQ
)UiE UVXPDUI|WI\ULUIUtLéRJJROILé
6MiLéP\QGLUQDUi
IDFHERRNFRP3DULVDUWL]NDQ

Skipholti 29b • S. 551 0770

SÖFNUNARÁTAK Í
ÞÁGU KRAFTS
GENGUR VEL KYNNIR Að undanförnu hafa konur birt myndir af sér án farða
á Facebook til að vekja athygli á brjóstakrabbameini. Í kjölfarið hefur innflytjandi benecos hrundið af stað söfnun fyrir Kraft til að vekja athygli á krabbameinsvaldandi innihaldsefnum í snyrtivörum.

G

engur vel ehf., innflytjandi
benecos-snyrtivara, hefur hafið
áskorun á Facebook-síðu sinni:
benecos – náttúruleg fegurð, þar sem
konur eru hvattar til að birta mynd
af sér án farða. Fyrir hverja konu sem
tekur þátt mun Gengur vel leggja 1.000
krónur í sjóð til styrktar Krafti, sem
er stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem
greinst hefur með krabbamein og
aðstandendur þeirra. Hver kona sem
tekur þátt mun einnig fá fallega gjöf
frá benecos, sem hægt er að nálgast í
Heilsuhúsinu og Lifandi markaði.

HVAÐ LEYNIST Í SNYRTIBUDDUNNI ÞINNI?
Húðin er stærsta líffærið okkar og
margt sem borið er á hana getur
farið inn í blóðrásina og haft áhrif á
líkamsstarfsemina. Staðreyndin er sú
að sum innihaldsefni snyrtivara hafa
fundist í krabbameinsæxlum og því er
það mikilvægt nú sem aldrei fyrr að
vera vel upplýstur um innihaldsefni
þeirra. Snyrtivörurnar frá benecos
eru lífrænt vottaðar og náttúrulegar. Fjölbreytt úrval förðunarvara

benecos gerir það verkum að flestar
konur ættu að finna eitthvað við sitt
hæfi. Evrópusambandið hefur nýlega
samþykkt að banna fimm stærstu
paraben-sameindirnar í snyrtivörum.
Snyrtivörurnar frá benecos eru án
allra parabena, paraffíns, sílikons, peg
og óæskilegra litar- og ilmefna og hefur hlotið fjölda viðurkenninga, meðal
annars frá ÖKO-TEST í Þýskalandi.
„Meginmarkmið Krafts eru að
styðja við fólk sem greinst hefur með
krabbamein og aðstandendur með
því að halda úti jafningjastuðningi,
hagsmunagæslu, öflugri fræðslu
og veita hagnýtar upplýsingar. Í ár
verður Kraftur 15 ára og mun félagið
af því tilefni stofna sérstakan styrktarsjóð fyrir félagsmenn sína og gefa út
bókina „Þegar foreldrar greinast með
krabbamein“. Við hjá Krafti erum afar
þakklát fyrir stuðning fyrirtækisins
Gengur vel enda stendur það fyrir
sölu á lífrænum og eiturefnalausum
snyrtivörum, sem er mjög í anda
Krafts,“ sagði Halldóra Víðisdóttir,
formaður Krafts.
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Stuðningsstangirnar hafa fengið verðlaun fyrir notagildi, öryggi og hönnun á alþjóðlegum hjálpartækjasýningum.

ÞAKKLÁT
Halldóra Víðisdóttir, formaður Krafts, er þakklát
fyrir stuðninginn.

FÆST VÍÐA
Nánari upplýsingar um útsölustaði
benecos á
www.gengurvel.is

FÓLK| HEILSA
2 bókstafir, fullkomin húð á 1 augnabliki

ÁSTRALIR HÓFU AÐ
BÓLUSETJA DRENGI Í ÁR
Vaxandi krafa er um að ungir drengir verði bólusettir
gegn HPV veirunni eins og
stúlkur.

5 frábærir
eiginleikar
Jafnar húðlit
Rakagefandi
Hylur
Gefur ljóma
Sólarvörn
SPF 15

krem frá Garnier
Hvað er BB krem?
BB krem (Blemish Balm) er fegurðarleyndarmál frá
Asíu með byltingarkenndri formúlu sem sameinar
í einu skrefi það besta í húðumhirðu og örfínar
litaragnir sem láta húðina ljóma.
Miracle Skin Perfector
Kraftaverkakremið frá Garnier- 5-í-1 fyrir fullkomna
húð á augnabliki.

Miracle Skin Perfector

LÝÐHEILSA Bólusetning við HPV-veirunni hófst hér á landi árið 2011 og
stendur nú öllum 11-12 ára stúlkum ókeypis til boða. Ókeypis bólusetning
drengja er ekki í sjónmáli. Veiran veldur krabbameini í leghálsi kvenna en
líka í hálsi, munni og endaþarmi beggja kynja og eru karlar þar í meirihluta.

5-í-1-KREMIÐ

Þú breytir hverju
augnabliki í eitthvað
alveg sérstakt.

Nuk vörumerkið er skrásett vörumerki MAPA GmbH/Germany

DRENGIR EKKI
BÓLUSETTIR Í BRÁÐ

Út frá reynslu og kærleika:
Vörur fyrir mæður og börn.
Börn gera foreldra stolta og hamingjusama,
en stundum líka áhyggjufulla og oft skortir
À£VY¸U18.HUPH²\ĴU£UDUH\QVOX¯
gæðavörum sem eiga að fylgja börnunum
gegnum þroska þeirra.
Sjáðu meira á nuk.com

NUK. Understanding Life.

Save the Children á Íslandi

Almenn bólusetning við HPV-veirunni (Human Papilloma Virus) hófst haustið 2011 og stendur hún nú
öllum stúlkum á aldrinum ellefu til tólf ára ókeypis
til boða. Veiran, sem smitast aðallega við kyn- og
munnmök, veldur eins og mörgum er kunnugt
frumubreytingum og krabbameini í leghálsi kvenna.
Hún veldur hins vegar líka krabbameini í munnholi,
koki og endaþarmi hjá báðum kynjum en þrátt fyrir
það er víðast hvar ekki farið að bólusetja drengi.
Bóluefnið sem stendur íslenskum stúlkum til boða
heitir Cervarix og veitir vörn gegn HPV-stofnum 16
og 18. Hér á landi greinast upp undir þúsund konur
með frumubreytingar á ári hverju og um tuttugu með
krabbamein, sem má í langflestum tilfellum rekja til
smits af völdum fyrrnefndra stofna. Um 20 einstaklingar greinast á ári hverju með krabbamein í munni
og hálsi og eru karlmenn þar í meirihluta.

VAXANDI KRAFA
Vaxandi þrýstingur er á að bólusetja unga drengi
gegn HPV-veirunni líka. Vilhjálmur Ari Arason læknir
er einn þeirra sem hefur talað fyrir því. „Í sumum
vestrænum ríkjum eru dánartilfelli flöguþekjukrabbameina í munnholi og koki þegar orðin álíka mörg
árlega og vegna flöguþekjukrabbameina í leghálsi
kvenna. Nú, þegar farið er að bólusetja ungar konur
gegn HPV-veirunni, er síðan áætlað að dánartilfelli
vegna krabbameina í munnholi og koki karla verði
hlutfallslega fleiri en kvenna.“
Vilhjálmur segir umfjöllun um þessi mál sífellt
meiri í nágrannalöndum okkar. „Danir bjóða nú HPVbólusetninguna ókeypis til ungra kvenna til allt að
26 ára aldurs en hér er hún sem fyrr segir eingöngu
ókeypis fyrir 11-12 ára stúlkur. Þeir bólusetja með
Gardasil sem nær líka til HPV-stofna 6 og 11 en þeir
valda kynfæravörtum.“ Vilhjálmur segir best að
bólusetja áður en ástundun kynlífs hefst. „Stór hluti
smitast þó hægar fyrsta áratuginn og því mæla sífellt
fleiri með bólusetningunni fyrir allar konur til 26 ára
aldurs. Þar á meðal samtök bandarískra kvensjúkdóma- og fæðingarlækna. Hér á landi mætti koma í
veg fyrir allt að helming frumubreytinga hjá konum
með bólusetningum til 26 ára aldurs, eða um það bil
500 á ári.“
KLÍNÍSKAR RANNSÓKNIR VANTAR
En af hverju er bólusetning drengja ekki orðin jafn
almenn og bólusetning kvenna? „Ávinningurinn er
enn sem komið er ekki eins augljós og þegar um er
að ræða leghálskrabbamein og klínískar rannsóknir
vantar. Þó er ljóst að krabbamein í munni, hálsi
FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

og endaþarmi eru í
meiri en 80 prósent
tilfella af völdum
sömu HPV-stofna.
Svo snýst þetta líka
um forgangsröðun
stjórnvalda og fjármuni,“ segir Vilhjálmur. Hann segir
Ástrala þó vera farna
að bjóða ungum
drengjum þessa bólusetningu ókeypis í
VILHJÁLMUR ARI ARASON
dag og flest lönd, þar
með talið Bandaríkin, mæla eindregið með henni.
„Með því að nota Gardasil er líka hægt að komast hjá
kynfæravörtum í leiðinni en þær eru útbreitt vandamál hjá konum jafnt sem körlum þó þær leiði ekki til
krabbameina.“

BÓLUSETNING ANNARRA Á EIGIN KOSTNAÐ
Vilhjálmur telur rétt að vekja athygli á því að
bólusetningin stendur öllum ungum drengjum og
stúlkum hér á landi til boða. Bólusetning 11-12 ára
stúlkna fer fram í grunnskólum en aðrir geta leitað til
heilsugæslunnar. Gallinn er að bóluefnið kostar hátt
í 100.000 krónur fyrir aðra hópa og er hætt við því
að aðeins þeir efnameiri óski eftir því.“ Vilhjálmur
segir best að ráðfæra sig við heimilislækni. „Velji fólk
að borga fyrir bólsetninguna þarf að koma þrisvar í
sprautu. Fyrst með mánaðar millibili og svo sex mánuðum eftir fyrstu sprautu.“
TIL SKOÐUNAR
En er ókeypis bólusetning fyrir drengi í sjónmáli?
Haraldur Briem, sóttvarnalæknir hjá Embætti landlæknis, segir málið sannarlega til skoðunar og stendur til dæmis til að ræða það á fundi sóttvarnaráðs
í dag. Hann á þó ekki von á því að slík bólusetning
verði tekin upp í bráð. „Slíka ákvörðun þarf að styðja
með klínískum rannsóknarniðurstöðum og svo snýst
þetta líka um forgangsröðun og peninga. Hingað til
hefur leghálskrabbamein kvenna verið í forgrunni
enda hin tilfellin sjaldgæf og spurning hvort eigi að
leggja út í mikinn kostnað vegna þeirra.
Haraldur mælir þó alls ekki gegn því að foreldrar
drengja og eldri stúlkna íhugi bólusetningu. „Ég verð
seint sakaður um að vera á móti bólusetningum og
myndi segja að það væri góð hugmynd.“
Nánar má fræðast um þessi mál í pistlum Vil■ vera@365.is
hjálms Ara á Eyjunni.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434
Sverrir Birgir Sverrisson, sverrirbs@365.is, s. 512 5432 Kolbeinn
Kolbeinsson, kolli@365.is, s. 512-5447 | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir
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Reynsluakstur Peugeot 308
Sala til einstaklinga jókst um 34,1%
Reynsluakstur Hyundai i10
Kína stjórnar ákvörðunum bílasmiða

BÍLABÚÐ BENNA TEKUR VIÐ OPEL
Bílarnir eru keyptir beint frá Þýskalandi og verða margar nýjar bílgerðir kynntar í júní, meðal annars Opel Adam.
Ekki telst það algengt að bílamerki fari á milli þeirra átta
bílaumboða sem eru hér á landi.
Þær fréttir bárust þó í síðustu viku að þýska merkið Opel
hefði flust til Bílabúðar Benna
frá BL. Þau bílamerki sem Bílabúð Benna hefur selt fram að
þessu eru Porsche og Chevrolet,
auk þess sem Ssang Yong-bílar
voru seldir þar um tíma. Chevrolet-merkið er í eigu General
Motors, líkt og Opel, svo nú má
segja að Bílabúð Benna sé orðinn
fulltrúi GM á Íslandi. Sameiginlegur sýningarsalur fyrir Opel
og Chevrolet verður á Tangarhöfða 8-12 þar sem Chevroletsýningarsalurinn er í dag. Stefnt

er að formlegri vígslu þess sýningarsals í byrjun júní.

Margir nýir bílar
Þegar sameiginlegur sýningarsalur Opel og Chevrolet verður
opnaður í júní mun Bílabúð
Benna samhliða kynna nokkra
nýja Opel-bíla sem ekki hafa áður
sést á Íslandi. Það eru smábíllinn
Opel Adam, sem selst mjög vel
á meginlandi Evrópu, ný fernra
dyra Opel Astra í veglegri útgáfu, breytt útgáfa Opel Insignia
og Opel Insignia Tourer. Þar
fer upphækkaður, fjórhjóladrifinn bíll með 195 hestafla dísilvél
með tveimur forþjöppum. Einnig
er stefnt að því að frumsýna at-

vinnubílalínuna hjá Opel, sem
er mjög vegleg. Combo er þeirra
minnstur, Vivaro er af millistærð
og Movano er stærstur. Þessir
bílar verða fáanlegir í ýmsum
stærðum og gerðum.

Unnið að færslu varahluta og
þjónustu
„Nú er unnið að undirbúningi
færslu Opel frá BL til okkar,“
segir Björn Ragnarsson, framkvæmdastjóri bílasviðs Bílabúðar Benna, „og er þar að mörgu
að hyggja. Nú í apríl munum við
færa varahluta- og verkstæðisþjónustu til okkar frá BL og
munum við kynna það um leið
og það gerist en nú er unnið að

þjálfun okkar starfsmanna vegna
þessa. Engir sölumenn Opel færast á milli fyrirtækjanna, né
heldur hvað varðar þjónustuna,
en hér á bæ er mikil þekking til
staðar er varðar bíla frá General
Motors og hér hefur okkar fólk
þjónustað Opel-bíla til nokkurs
tíma. Auk þess munum við ráða
fleira fólk vegna þjónustu við
Opel-bíla.“

Kaupa beint frá Þýskalandi
Sú breyting hefur orðið samhliða flutningnum að Opel-bílar
sem hingað munu koma fara ekki
í gegnum söluaðila Opel í Danmörku, heldur beint frá Opel í
Þýskalandi. Mun það hafa já-

kvæð áhrif á verð Opel-bíla hér
og verða þeir því á afar samkeppnishæfu verði. Þessi grundvallarbreyting mun hafa mikla
þýðingu fyrir Opel-merkið hérlendis, bæði hvað varðar afhendingu á bílum sem og verð þeirra.
„Það eru spennandi tímar fram
undan fyrir Bílabúð Benna. Við
höfum náð flottum árangri með
Chevrolet á undanförnum árum
og nú bætum við Opel í okkar
vöruframboð. Við munum leggja
áherslu á að veita Opel-eigendum
fyrsta flokks þjónustu hér eftir
sem hingað til ásamt því að bjóða
gott úrval bíla á samkeppnishæfu
verði,“ segir Benedikt Eyjólfsson,
eigandi Bílabúðar Benna ehf.

ÖRUGGT START
MEÐ EXIDE RAFGEYMUM

PIPAR\TBWA • SÍA • 131858

Endingargóðir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir ﬂestar gerðir
bifreiða. Veldu þaulreynda vöru frá gæðaframleiðanda.

Exide rafgeymarnir fást hjá:
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Tesla Model S söluhærri en
allar gerðir Ford í Noregi
Sala á rafmagnsbílum er hvergi
hlutfallslega meiri í heiminum en í Noregi. Söluhæsta bílgerðin þar í marsmánuði var
Tesla Model S, en hann seldist í 1.493 eintökum bara í þessum eina mánuði. Er það næstum
því jafn mikil sala og á fólksbílum á Íslandi það sem af er
ári. Í næsta sæti í Noregi á eftir
Teslunni var Volkswagen Golf,
en af honum seldist þó minna
en helmingur af Tesla Model
S. Í þriðja sæti var annar rafmagnsbíll, Nissan Leaf, og seldust af honum 425 eintök. Alls
hafa selst 2.056 eintök af Tesla

Model S í Noregi í ár, talsvert
meira en af Golf og Leaf. Til að
setja þessar tölur í enn meira
samhengi þá seldust fleiri Tesla
Model S en af öllum gerðum
Ford-bíla. Góð sala rafmagnsbíla í Noregi skýrist að miklu
leyti af þeim ívilnunum sem
rafmagnsbílaeigendur njóta þar,
vörugjalda- og skattleysi, fríum
bílastæðum, forgangi á akreinum fyrir strætisvagna, fríum
vegtollum og fleiri þáttum. Ekki
skal þó litið fram hjá því að
Tesla Model S er samt dýr bíll,
en efnahagur íbúa Noregs leyfir
slíkan munað.
Chevrolet seldist mest allra bílamerkja.

SALA TIL EINSTAKLINGA Í
MARS JÓKST UM 34,1%
BL var söluhæsta bílaumboðið með 24,5% hlutdeild.
Tesla Model S rafmagnsbíllinn var söluhæstur og Nissan Leaf í þriðja sæti.

Aldrei selt fleiri bíla en í mars
Það eru ágætir tímar í þýskri
bílaframleiðslu nú um stundir.
Bæði hafa Audi og Mercedes
Benz tilkynnt að fyrirtækin hafi aldrei
áður selt fleiri bíla
í einum mánuði
en í mars nýliðnum. Sala
Audi var 15%
meiri en í
mars í fyrra
og seldi Audi
170.450 bíla.
Mercedes Benz
seldi 158.523
bíla í mars og á
því enn nokkuð í
land með að ná Audi
í sölu, en Mercedes Benz
stefnir að því ekki seinna en
við lok þessa áratugar. Vöxtur

í sölu Benz var einnig fimmtán
prósent. Audi seldi 412.850 bíla
á fyrsta ársfjórðungi og er það
líka met hjá Audi. Mjög
góð sala á Audi A3 á
vænan þátt í þessu
ágæta gengi Audi
og jókst sala
þess bíls um
53% milli ára í
mars. Af Audi
Q7 jeppanum
seldist einnig
39% meira og
af stóra A8fólksbílnum 49%
meira. Sala Audi
í Kína jókst um 37
prósent milli ára, en
aðeins um átta prósent í
Bandaríkjunum og sjö prósent í
Evrópu.

Bílasala hefur aukist hérlendis á þessu ári og
heildarsalan vaxið um 18,1% fram til loka nýliðins mars. Alls hafa selst 1.574 bílar. Aukningin í mars einum var 8,9%. Þessar tölur segja þó
ekki alla söguna því færri bílar hafa verið keyptir hlutfallslega af bílaleigum en í fyrra og salan
til einstaklinga þess meiri. Ef dregnir eru frá
bílar sem bílaleigurnar hafa keypt kemur í ljós
að aukning í bílasölu í mars til einstaklinga er
34,1%, en í mars í ár keyptu þeir 397 bíla í samanburði við 296 bíla í sama mánuði í fyrra.

Chevrolet seldist mest til einstaklinga
Það bílamerki sem seldist mest af til einstaklinga
í mars er Chevrolet með 38 bíla og 9,6% hlutdeild, en Volkswagen kemur þar rétt á eftir með

37 bíla. Næstu merki þar á eftir eru Kia með 32
bíla, Toyota með 31, Nissan 27, Skoda 26, Peugeot
24, Renault 22, Ford 21 og í tíunda sætinu er svo
Mazda með tuttugu selda bíla.

BL söluhæst til loka mars
Ef sala hvers umboðs fyrir sig er skoðuð, bæði
á seldum fólks- og sendibílum, sést að BL er nú
söluhæst með 431 seldan bíl til loka mars. Það er
24,5% hlutdeild. Næst á eftir kemur Hekla með
324 selda bíla og 18,4% hlutdeild. Þriðja söluhæsta
umboðið er Toyota með 296 bíla og 16,8% hlutdeild. Næst á eftir koma svo Brimborg með 218
bíla og 12,4%, Askja 191 og 10,9%, Bílabúð Benna
121 og 6,9%, Bernhard 106 og 6,0% og Suzuki með
41 seldan bíl og 2,3% hlutdeild.

Ferrari F430.

FERRARI KÆRT VEGNA
YFIRTÖKU Á FACEBOOK-SÍÐU
Fimmtán ára unglingur hélt úti geysivinsælli Ferrari-síðu.

Volvo XC90.

Lifir gamli Volvo XC90 áfram í
Kína þó ný kynslóð sé á leiðinni?
Hann er sannarlega kominn til
ára sinna hinn ágæti jeppi Volvo
XC90, en það þýðir ekki að framleiðslu hans verði hætt endanlega. Hann mun líklega eiga
framhaldslíf í Kína og framleiðslu hans verður haldið áfram
þar. Stutt er orðið í næstu kynslóð Volvo XC90, sem kemur á
markað seinna á þessu ári og
hafa margir lengi beðið eftir
þeim bíl, en kynningu hans
hefur verið frestað mörgum
sinnum. Það yrði núverandi eigandi Volvo, bílaframleiðand-

inn Geely í Kína, sem myndi
sjá áfram um framleiðslu eldri
gerðar XC90, þrátt fyrir að nýja
gerðin verði einnig til sölu þar.
Sá eldri verður í boði sem ódýrari valkostur en nýi bíllinn. Aðeins einn vélarkostur yrði í
eldri XCX90-bílnum, 2,5 lítra
og fimm strokka vél með forþjöppu. Nú eru þegar liðin 12 ár
frá framleiðslu fyrstu og einu
kynslóðar Volvo XC90 bílsins og
eru fá dæmi um slíkt á seinni
árum, en árin halda áfram að
telja með framleiðslunni í Kína.

Sammy Wasem var aðeins 15 ára er
hann stofnaði Ferrari-áhugamannasíðu á Facebook sem varð meðal
vinsælustu síðna á samfélagsvefnum. Nú sex árum síðar hefur hann
farið í mál vegna yfirtöku Ferrarifyrirtækisins á síðunni. Wasem,
sem er áhugakeppnisökumaður,
fékk ótrúlegan fjölda heimsókna
á síðu sína en hagnaðist ekkert
á henni. Einn daginn tók Ferrari
sér það vald að yfirtaka síðu hans
á þeim forsendum að Wasem notaði síðu sína til að láta vita af 18
ára afmælisdegi sínum og að aug-
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Umsjón blaðsins
Finnur Thorlacius
finnurth@365.is

lýsa varning á síðunni sem ekki var
framleiddur af Ferrari, þó svo hann
hefði ekki haft af því neinar tekjur.
Ferrari vildi meina að síða hans
skaðaði merki þeirra.
Ferrari fór ekki sömu leið og
Coca-Cola gerði er það réði tvo
stofnendur vinsællar Facebook-síðu
sem greindi frá vörum þess og fóru
aðdáendur þeirrar síðu úr tveimur milljónum aðdáenda í 80 milljónir fyrir vikið og bæði stofnendur
hennar og Coca-Cola una nú glaðir við sitt. Þess í stað réði Ferrari
lögfræðinga til að gæta merkis
Útgáfufélag
365 miðlar ehf.
Skaftahlíð 24,
105 Reykjavík,
sími 512 5000

Auglýsingar
Atli Bergmann
atlib@365.is
Sími 512 5457

síns og stendur nú í harðri baráttu
gegn unga manninum og síðu hans.
Ungi maðurinn og faðir hans hafa
nú einnig ráðið lögfræðinga til að
gæta réttar síns og vilja meina að
ekkert fyrirtæki geti tekið sér það
vald að taka yfir áhugamannasíður,
þar sem ekkert brotlegt hefur verið
gert á síðunni frá upphafi. Fara þeir
fram á 11 milljón dollara bætur
frá Ferrari vegna yfirtöku síðunnar, eða 1.240 milljóna króna. Verður mál þeirra tekið fyrir nú í apríl
og verður forvitnilegt að sjá hverjar lyktir þess verða.
Hönnun
Silja Ástþórsdóttir
siljaa@frettabladid.is
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Þú finnur „Kia Motors Ísland“
á Facebook

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.
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Rafmagnsbílar spara
171 milljón lítra eldsneytis
á ári í Bandaríkjunum

Tesla Model S fyrir utan höfuðstöðvarnar.

Hreinræktuðum rafmagnsbílum og Plug-In-Hybrid-bílum fer
mjög fjölgandi vestanhafs eins og
í öðrum heimshlutum. Þeir spara
eigendum sínum háar upphæðir í eldsneytiskostnaði og reiknað
hefur verið út að hann nemi 171
milljón lítra eldsneytis sem kostað hefði þá 11,3 milljarða króna.
Það eru nú um 200.000 slíkir

bílar á bandarískum vegum.
Flestir þeirra eru í Kaliforníufylki og eru 46% Plug-In-Hybridbíla Bandaríkjanna þar og hafa
þeir sparað eigendum sínum 4,5
milljónir dollara í eldsneytiskostnaði.
Nokkuð jöfn skipting er á milli
hreinræktaðra rafmagnsbíla
og Plug-In-Hybrid-bíla, eða um
100.000 af hvorri gerð. Bílarnir Chevrolet Volt, Nissan Leaf og
Tesla-bílar telja um tvo þriðju af
öllum þessum flota. Nissan Leafbílar seldust helmingi meira í
fyrra en árið áður en sala Teslabíla áttfaldaðist milli ára. Þessi
sparnaður eigenda rafmagnsbíla mun einungis fara vaxandi á
næstu árum og minnka þörfina
fyrir jarðefnaeldsneytisnotkun
Bandaríkjamanna.

Subaru Viziv 2 hugmyndajepplingurinn.

ERU TVEIR NÝIR Á
LEIÐINNI FRÁ SUBARU?
Nýr jepplingur og jeppi á leiðinni sem leysir Tribeca af.
Subaru kynnir nú hvern nýja
bílinn á fætur öðrum. Flestir
þeirra eru reyndar nýjar gerðir þekktra bíla Subaru, svo sem
Impreza, Forester, Legacy,
WRX og sögur herma að stutt
sé í nýjan Outback. En það er
þó meira í pípunum hjá Subaru því heyrst hefur að von sé
á tveimur glænýjum bílum sem
báðir byggja á hugmyndabílnum Viziv 2, sem sýndur var

á síðustu bílasýningu í Genf.
Annar þeirra yrði arftaki Tribeca-jeppans, sem þótti reyndar mikið fíaskó hjá Subaru, en
hinn yrði jepplingur og öllu
minni.
Sá stærri kæmi fyrr á markað og væri hlaðinn tækninýjungum. Hann yrði í boði með
fjögurra strokka boxer-dísilvél en hefði einnig rafmótora,
einn fyrir framhjólin og tvo

fyrir afturhjólin. Þetta yrði
því tvinnbíll og rafaflsrás hans
kæmi frá Toyota. Einnig yrði
hann boðinn með sex strokka
öflugri boxer-bensínvél. Þessi
bíll er sérlega hugsaður fyrir
Bandaríkjamarkað, enda hefur
Subaru í hyggju að auka mjög
við sölu sína þar. Það að bæta
jeppa og jepplingi við bílaúrval
sitt ætti ekki að koma á óvart í
viðleitninni til að auka söluna.

Prófanir á nýjum Range Rover Sport RS.

Range Rover Sport RS er 550
hestöfl og fær vél frá Jaguar
Sumum dugar ekki að hafa 510
hestöfl undir húddinu, en þannig má bæði fá Range Rover og
minni bróður hans, Range Rover
Sport, í dag. Því hefur Jaguar/
Land Rover bætt um betur og
sett 550 hestafla vél í Range
Rover Sport, en það er sama
vél og fæst nú í Jaguar XKR-S,
Jaguar XFR-S og Jaguar F-Type
R. Ekki er nóg að auka afl vélarinnar án þess að bæta bremsurnar og það hefur einmitt verið
gert við þennan kraftaköggul,
sem ætti að hafa hröðun á við

vænsta sportbíl. Þessi vél þarf
líka að anda meira en aðrir vélarkostir í Range Rover Sport
og því eru stærri loftinntök að
framan og að aftan eru myndarleg fjögur pústop. Ekki er ljóst
hvar Jaguar/Land Rover ætlar
að kynna þennan bíl, en ekki
er talið ólíklegt að það verði á
bílasýningunni í New York sem
hefst um miðjan apríl. Þó gæti
hann fyrst sést á bílasýningunni
í Peking í lok apríl, enda eru
margir vænlegir kaupendur bílsins þar.

Renault Twingo.

Sala á Ford-bílum minnkaði um 18% í Rússlandi í fyrra.

Ford segir upp 950 í Rússlandi
Sala bíla í Rússlandi er á niðurleið og hefur verið það síðustu
12 mánuði og eru helstu ástæður þess nefndar lægð í efnahagslífi, lækkun rúblunnar og staðan á Krímskaga. Ford er með
tvær samsetningarverksmiðjur
í Rússlandi og smíðar þar margar gerðir bíla sinna, meðal annars Ford Focus, Mondeo, Kuga,
Explorer og Edge. Vegna lítillar
bílasölu þar þarf Ford nú að segja
upp 950 manns í þessum verksmiðjum. Fréttir herma að niðursveifla í sölu bíla í Rússlandi hafi
komið óvenju hart niður á Ford,

en heildarlækkun í sölu var ekki
nema 5,5% í fyrra, en sala Ford
minnkaði um 18%. Ekki batnaði það hjá Ford á þessu ári því
fyrstu tvo mánuði ársins minnkaði sala Ford um 21%. Þessar aðgerðir Ford verða ekki þær einu
í Rússlandi, en fyrirtækið ætlar
að loka verksmiðjum sínum í fjórar vikur á næstunni til að rétta
við muninn á framboði og eftirspurn Ford-bíla í Rússlandi. Ford
áformar ekki að draga sig frá
framleiðslu bíla sinna í Rússlandi
þrátt fyrir tímabundna erfiðleika
og hefur trú á bættu ástandi þar.

RENAULT TWINGO Á AÐ
STELA AF FIAT 500
Sala bíla í þessum stærðarflokki mun aukast mjög á næstu árum.
Á markaði fyrir smábíla hefur
Fiat átt stærstu sneiðina í Evrópu og sem dæmi vermdu bílarnir Fiat 500 og Fiat Panda efst tvö
sætin í þessum flokki bíla í fyrra
í Evrópu. Renault Twingo var
þar í fjórða sæti á eftir Volkswagen Up. Samanlögð sala Fiatbílanna var fjórum sinnum meiri
en sala Twingo-bílsins. Renault
hefur uppi þær áætlanir að koma
Twingo í fyrsta eða annað sætið
í sölu bíla þessum flokki. Það
ætlar Renault samt ekki að gera
með því að lækka verð hans en
telur að verð hans og gæði muni
duga til. Nýr Renault Twingo

var kynntur á bílasýningunni í
Genf um daginn og er hann ekki
enn kominn í sölu. Framleiðendur Renault telja að sala í þessum
flokki í Evrópu muni fara í 1,3
milljónir árið 2016 en hún var 1,1
milljón bílar í fyrra.
Mikið verðstríð er á bílum í
þessum flokki og því hagnast
framleiðendur þeirra ekki mikið
á sölu þeirra. Renault Twingo
verður verðlagður í hærri helmingi bíla í flokknum, en Renault
telur að Twingo sé þess virði.
Grunnverð á Fiat 500 er 12.310
evrur á Ítalíu, eða um 1.930.000
kr. Renault Twingo er að því

leyti ólíkur flestum öðrum bílum
í smábílaflokki að hann er afturhjóladrifinn og telur Renault
það mikinn kost. Hann mun hafa
eins metra minni beygjuhring
en flestir samkeppnisbílarnir,
stærra innanrými og óvenjugott
útsýni úr bílnum. Renault ætlar
ekki að bjóða Twingo sem tvinnbíl eða rafmagnsbíl að sinni, en
Renault er nú með í boði fjórar
aðrar gerðir slíkra bíla. Í næstu
sætum á eftir Renault Twingo í
smábílasölu í Evrópu eru Toyota
Aygo, Hyundai i10, Citroën C1,
Peugeot 107, Kia Picanto og í 10.
sætinu er Ford Ka.

Vandaður - fj䟟rhj䟟ladrifinn
Hyundai ix35, d䟚sil, beinskiptur – Verð: 5.790.000 kr.
Hyundai ix35, d䟚sil, sj䟏lfskiptur – Verð: 6.390.000 kr.
Fj䟟rhj䟟ladrifinn / hiti 䟚 st䟧ri / hiti 䟚 fram- og aftursætum /
HAC brekkubremsa / bakkmyndav䟖l / fjarlægðarskynjarar að
aftan og framan / eldsneytisnotkun 5,5 l/ 100 km*

Hyundai – Kauptúni 1 – 210 Garðabæ – Sími: 575 1200
www.hyundai.is – www.facebook.com/hyundai.is
Hyundai / BL ehf.

GE bílar / Reykjanesbæ / 420 0400 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – IB ehf. / Selfossi / 480 8080

ENNEMM / SÍA / NM61162

*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun beinskipts ix35 í blönduðum akstri

ix35
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PEUGEOT 308
1,6 l dísilvél, 116 hestöfl
Framhjóladrif
Eyðsla: 5,0 l/100 km
í blönduðum akstri
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Mengun 95 g/km CO2 O2
Hröðun 10,2 sek.
Hámarkshraði 195 km/klst.
Verð 3.820.000 kr.
Umboð Bernhard
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SANNUR EVRÓPUMEISTARI
Líklega fer þarna besti fjöldaframleiddi bíll sem Peugeot hefur
nokkurn tíma smíðað. Er að auki sparigrís þrátt fyrir gott afl.
REYNSLUAKSTUR –
PEUGEOT 308
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Finnur Thorlacius reynsluekur

Það var með mikilli eftirvæntingu
sem greinarritari tók við lyklunum
að nýkrýndum bíl ársins í Evrópu,
Peugeot 308. Það kom í ljós að sú
eftirvænting átti rétt á sér því hér
fer hreint ótrúlega góður bíll sem
kórónar skemmtilega bílalínu Peugeot um þessar mundir. Peugeot
hefur þurft að bíða lengi eftir því
að endurheimta þennan titil, en forveri 308-bílsins, þ.e. Peugeot 307,
hampaði þessum titli árið 2002.
Peugeot hefur reyndar tvisvar áður
krækt í titilinn með bílunum 405
árið 1988 og 504 árið 1969. Kosningin í ár var mjög afgerandi fyrir
þennan nýja meistara, en meira
munaði á þeim stigum sem Peugeot
308 fékk og bílnum í öðru sæti,
BMW i3, en á því sæti og því sjötta.
Peugeot veitir reyndar ekki af
góðum bíl í þessum stærðarflokki,
en helstu keppnautar 308 eru Ford
Focus og Volkswagen Golf, bíll ársins í Evrópu og heiminum öllum í
fyrra. Víst er að þarna hafa þessir
tveir magnsölubílar fengið verðugan keppinaut frá Frakklandi.

Eins og Formúlu 1 stýri

SSave
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Peugeot 308 er sérlega laglegur
bíll ásýndum, nokkuð dropalaga
og rennilegur, með enga stæla en
þess meiri fágun. Hér er á ferðinni alveg nýr bíll frá fyrri kynslóð
hans. Peugeot eyddi miklum fjármunum og tíma í að endurhanna
bílinn og fyrirtækið hefur sótt
um hvorki meira né minna en 116
einkaleyfi sem urðu til við hönnun hans. Nýr Peugeot hefur farið
í mikla megrun og er nú 140 kílóum léttari en forverinn. Munar um
minna þegar kemur að aksturseiginleikum og lágri eyðslutölu. Svo
langt hefur Peugeot reyndar náð í
þessu augnamiði að 308 er eyðslugrennsti bíll í sínum stærðarflokki

í heiminum og sú útgáfa hans sem
mengar minnst er skráð fyrir
82g/km af CO2. Innanrými Peugeot 308 er sérlega smekklegt og
vel hugsað. Óvenjulegast er að
mælarnir eru fyrir ofan stýrið og
eins skrítið og það má teljast er það
alveg frábært, venst vel og fyrir
vikið þarf ökumaður síður að líta
niður við álestur. Mjög flottur 9,7
tommu aðgerðaskjár er fyrir miðju
mælaborðinu og er þar allt auðskiljanlegt, ólíkt mörgum öðrum
bílum. Stýrið er líka alveg sérstakt
fyrir þá sök að vera það minnsta
sem í fólksbíl sést en það á hann
sameiginlegt með litla bróðurnum
Peugeot 208. Þetta smáa stýri er
að sama skapi hrikalega skemmtilegt og er líkt og ökumaður sé að
aka Formúlu 1 bíl. Framsætin umlykja vel ökumann og farþega og
halda honum á réttum stað og ekki
veitir af vegna aksturseiginleika
bílsins. Vel fer um tvo til þrjá farþega aftur í og höfuðrými er óvenju
gott. Skottrými er víst það stærsta
í sínum flokki, 420 lítrar.

Með betri akstursbílum
Peugeot hefur marga kosti, en
fyrst verður gaman þegar uppgötvaðir eru aksturseiginleikar
hans. Hann er svo skemmtilegur
í akstri að leita þarf að miklu dýrari bílum til að finna þá sem gera
betur. Reynsluakstursbíllinn var
með 116 hestafla og 1,6 lítra dísilvél sem er svo dugleg að bíllinn hreinlega sprautast áfram
með henni og aflið er svo gott á
lágum snúningi að engin ástæða
er til þess að láta vélina snúast
heil ósköp til að fá úr henni rífandi afl. Sex gíra beinskipti gírkassinn sem við hana er tengdur er
svo góður að algjör unaður verður
að aka bílnum. Ökumaður minnist
ekki betri beinskiptingar. Bíllinn
virðist aldrei erfiða í neinum gír,
enda aflið mikið við lágan snúning og efstu tveir gírarnir eru svo

háir að verulega hratt þarf að fara
til að nota þá. Í raun er aldrei þörf
á 6. gírnum nema fyrir ofan löglegan hraða. Því ætti hann að vera
frábær á þýskum hraðbrautum og
eyða afar litlu í senn. Yndislegt er
að aka þessum lipra bíl í borgarumferðinni og hann er eins og lipurt
kattardýr er hann fer fyrir hornin.
Stýringin er hárnákvæm og bíllinn
er allur svo vel uppsettur að furðu
vekur. Það er ekki oft sem þýskir
bílasmiðir gætu lært af frönskum er kemur að aksturseiginleikum, en svei mér þá ef það á ekki við
með þennan bíl.

Besti bíll sem Peugeot hefur smíðað
Greinarskrifari er á því að
Peugeot 308 sé besti bíll sem
Peugeot hefur nokkurn tíma smíðað. Hann kom svo mikið á óvart
fyrir gæði, frábæra aksturseiginleika og flotta hönnun að það var
langt í frá gaman að afhenda
lyklana að honum aftur við lok
reynsluaksturs. Reyndar er Peugeot 208 einnig mjög góður akstursbíll, en 308 er bara einfaldlega
betri. Peugeot er afar vel búinn
bíll og leit að því sem ökumaður
saknar í bílnum, þó helst enn betra
hljóðkerfis. Leit er að því sem fer í
taugar ökumanns, en þó verður að
nefna að handbremsa hans er rafræn og fer ekki af fyrr en stigið er
á eldsneytisgjöfina í annað sinn og
vill það tefja för. Fá má Peugeot
308 með fimm vélargerðum, 92 og
116 hestafla dísilvélum og 82, 125
og 156 hestafla bensínvélum. Öflugri dísilvélin var í reynsluakstursbílnum og full ástæða er til
að mæla með þeim kosti og grunur leikur á að hún verði mest fyrir
valinu hérlendis sem annars staðar. Hún er í einu orði sagt frábær.
Ódýrasta gerð Peugeot 308 kostar
3.360.000 kr. með minnstu bensínvélinni en ódýrasta útfærsla
með 116 hestafla dísilvélinni er á
3.820.000 kr. Góð kaup þar.
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● Rafræn handbremsa fer

ekki strax af við inngjöf

● Aksturseiginleikar
● Innrétting
● Vél

Falleg og í senn
óvenjuleg innrétting í 308. Mælarnir eru fyrir ofan hið
smávaxna stýri og
venst það fyrirkomulag einkar vel. Skottrými er til fyrirmyndar, sem og rými fyrir
aftursætisfarþega.

Audi Q5. Notadrjúgur
og glæsilegur.
Fullkomlega
samstillt hönnun.

Skilvirkni er undirstöðuþáttur í hverju einasta smáatriði. Hönnun Audi Q5 skartar rennilegum línum sem gefa útlitinu
sérlega tilkomumikinn blæ. Staðalbúnaður er m.a. rafdriﬁn opnun og lokun á afturhlera, skyggðar rúður, 3ja svæða
loftkæling, leðuráklæði, bluetooth símkerﬁ, bi-xenon aðalljós og díóðuljós (LED). Audi Q5 kostar frá kr. 9.040.000.
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Lotus fær hjálp frá breska
ríkinu vegna fjárhagserfiðleika
Breski sportbílaframleiðandinn
Lotus á í miklum fjárhagserfiðleikum og hefur breska ríkið
nú hlaupið undir bagga til að
tryggja störf hjá Lotus. Lotus
mun fá 1,9 milljarða króna aðstoð, en það getur ekki talist
mikið í samanburði við þá aðstoð sem sumir af bandarísku
stóru bílaframleiðendunum
fengu
frá
bandaríska
ríkinu
og því
kanadíska í
kjölfar hrunsins, né heldur stuðningur franska ríkisins
við frönsku bílaframleiðendurna. Þessi stuðningur

breska ríkisins hefur staðið til
í þrjú ár, en var frestað vegna
forstjóraskipta í Lotus í fyrra,
er Dany Bahar yfirgaf fyrirtækið. Stuðningurinn mun
tryggja hundruð nýrra starfa
hjá Lotus og hjálpa fyrirtækinu
að vaxa, en Lotus horfir fram
á bjartari tíma með nýjum bílgerðum fyrirtækisins.
Lotus Evora er einn
af skemmtilegum
bílum
Lotus.

Jeep Cherokee selst eins og heitar lummur vestra.

GÓÐ BÍLASALA Í
BANDARÍKJUNUM Í MARS
Eftir fremur rólega fyrstu tvo mánuði ársins tók salan aftur kipp.

Seat-hugmyndajepplingur á bílasýningu í Genf.

Jepplingur frá Seat 2016
Seat er í eigu Volkswagen og Seat
er eina bílamerki Volkswagensamstæðunnar sem ekki skilar
hagnaði. Volkswagen ætlar með
þessu að finna nýja viðskiptavini fyrir Seat, en jepplingamarkaðurinn er enn að stækka
og hefur stækkað um 40% á síðustu fimm árum og því vert að
sækja á hann enn. Um ein milljón jepplinga selst á ári í Evrópu. Bíllinn verður hannaður á
Spáni, heimalandi Seat og verður hann byggður á MQB-undirvagni Volkswagen, eins og svo
margir bíla Volkswagen-fjölskyldunnar.
Það skondna er að líkur eru á

því að þessi nýi Seat-jepplingur
verði smíðaður í Skoda-verksmiðju í Tékklandi á sama stað
og Yeti-jepplingur Skoda er
smíðaður. Ástæða þess er sú að
mun ódýrara er að smíða bíla í
Tékklandi en á Spáni. Seat hefur
ekki skilað hagnaði síðan árið
2007. Tapið minnkaði á milli ára
í fyrra en nam samt tæpum 24
milljörðum króna. Sala Seatbíla jókst um 11% á síðasta ári
og nam 355.000 bílum, en ekki
dugði það til svo að tapi yrði
snúið í hagnað. Til greina kemur
að reisa Seat-verksmiðju í Kína,
en Kína er stærsti markaðurinn
fyrir Seat-bíla.

Mitsubishi Lancer EVO hefur ávallt verið í miklum metum hjá bílaáhugamönnum.

440 hestafla Mitsubishi
Lancer EVO kraftaköggull
Aðdáendur smárra en öflugra
fjölskyldubíla ættu að kætast yfir
nýjustu afurð Mitsubishi, 440
hestafla Lancer EVO. Réttara
væri kannski að segja breskra
aðdáenda, því bíllinn sá verður einungis seldur þar. Það ólíklegasta við þennan bíl er að allt
þetta afl kemur úr aðeins 2,0 lítra
vél, en öflugur keflablásari frá
Janspeed hjálpar verulega þar
upp á. Skipting bílsins er 6 þrepa
og stjórnað með flipum í stýri.
Recaro-stólar eru að frammí,
leiðsögukerfi, Bluetooth-tengi
og Rockford Fosgate-hljóðkerfi

gera þennan bíl afar álitlegan og
ekki bara hráa spyrnukerru. Verð
hans verður 50.000 bresk pund,
eða 9,2 milljónir króna. Þessi
bíll er svo snöggur að hann skýtur aftur fyrir sig bílum eins og
BMW M3, Porsche 911, mörgum Lamborghini-bílum og það er
afar stutt í að hann nái Porsche
911 Turbo. Mercedes Benz hefur
sagt að fyrirtækið framleiði öflugustu fjögurra strokka vél allra
bílaframleiðenda í CLA45 AMGbílinn, sem er 335 hestöfl, en
þessi nýi bíll Mitsubishi slær því
við um heil 105 hestöfl.

Bílasala heldur áfram að vaxa í
Bandaríkjunum eftir mjög gott
ár í fyrra. Langflestir bílaframleiðenda juku sölu sína frá fyrra
ári og sá eini af stóru framleiðendunum sem ekki jók sölu sína
var Honda, en sala fyrirtækisins
minnkaði um tvö prósent. Heildaraukningin nam rúmum sex
prósentum. Af stóru bandarísku
framleiðendunum tókst Chrysler
best upp með 13% aukningu, en
General Motors jók söluna um
fjögur prósent og Ford um þrjú.

Hástökkvarar mánaðarins voru
Mitsubishi með 70% aukningu,
Jeep með 47%, Ram 29%, Fiat
24%, Lexus 23%, Subaru 21% og
BMW með 19% aukningu. Þýsku
framleiðendunum heldur áfram
að ganga vel þar vestra en Mercedes jók söluna um 12%, Porsche
um 9% og Audi um 7%.
Sala á Toyota-bílum jókst um
þrjú prósent, en misjafnt var gengi
kóresku framleiðendanna; Kia
jók söluna um 12% en sala minnkaði um 2% hjá Hyundai. Sá fram-

leiðandi sem allra mest jók söluna milli ára var Maserati, eða um
342%, en bak við þá tölu eru aðeins 963 seldir bílar. Sá einstaki
bílaframleiðandi sem seldi flesta
bíla í mars í Bandaríkjunum var
General Motors með 256.000 bíla,
en næstir komu Ford með 244.000,
Toyota með 215.000 og Chrysler
194.000 bíla. Nissan var í fimmta
sæti með 149.000 selda bíla og
þá Honda með 133.000. Langt
þar á eftir, í sjönda sæti, kemur
Hyundai með 67.000 selda bíla.

KÍNA STJÓRNAR FLESTUM
ÁKVÖRÐUNUM BÍLASMIÐA
Í Kína selst meira en fjórði hver nýr bíll í heiminum.
Á síðustu stóru bílasýningu sem
fram fór í svissnesku borginni
Genf var áherslan sem ávallt
lögð á evrópska bíla fyrir evrópska neytendur. Aldrei hefur
samt áður sést eins glögglega að
allar stórar ákvarðanir framleiðendanna hafa verið teknar
með Kínamarkað í huga og nýir
bílar sýnenda helst ætlaðir einmitt fyrir þann markað. Það er
í sjálfu sér ekki skrítið í ljósi
þess að í Kína er keyptur meira
en fjórðungur allra nýrra bíla
í heiminum. Sá markaður fer
enn hratt vaxandi og kannski
er stutt í að þriðji hver nýr bíll
sem keyptur er verði keyptur
í Kína. Víst er að markaðurinn
í Kína er langt frá því mettaður, líkt og segja má um marga
aðra markaði þar sem ekki má
búast við mjög aukinni bílasölu.
„Bílar á hvern mann“ í Kína á
ansi langt í land í samanburði
við Bandaríkin og Evrópu.

Kínverjar ætla ekki að sitja hjá
Kínverskir bílaframleiðendur
ætla ekki að horfa á evrópska
og bandaríska bílaframleiðendur fylla eigin markað. Þeir ætla
að stórauka sína framleiðslu og
hafa í því skyni keypt upp nokkur fornfræg bílamerki, eins og
sænsku framleiðendurna Volvo
og Saab. Margir þeirra leita nú
enn frekar hófanna með kaup á
fleiri slíkum bílafyrirtækjum,

Volvo Concept Coupe.

svo tileinka megi sér tækniþekkingu þeirra skjótt. Forstjóri Volvo, Håkan Samuelsson,
segir að það séu mjög breyttir tímar hjá Volvo og þó svo að
fjárhagsstaðan sé nú örugg í
faðmi kínverska bílaframleiðandans Geely, þá sé sýnin allt
önnur. Nú sé horft til kaupenda
í Kína og framleiðslan stjórnast mest af þeirra þörfum. Ekki
síst þörfum yngri kaupenda í

Kína og nýríkra Kínverja sem
vilja stóra tæknihlaðna fólksbíla sem ekið er af bílstjórum
og því þurfi lúxusinn að vera
hvað mestur í aftursætisröðinni. Þessi staða á einnig við
ákvarðanir og framleiðslu bílafyrirtækja utan Kína. Fáum
þeirra dettur í hug að framleiða
nýjan bíl sem ekki mun seljast
vel í Kína og það sást vel á nýliðinni bílasýningu í Genf.
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DEKK OG FELGUR Í HJARTA KÓPAVOGS
Gott úrval dekkja og felga er aðalsmerki Dekkjahússins. Þótt fyrirtækið sé ungt byggir það á reynslumiklum
starfsmönnum. Mikil áhersla er lögð á góða og persónulega þjónustu og er aðstaðan til fyrirmyndar.
rátt fyrir að Dekkjahúsið sé einungis ársgamalt fyrirtæki starfa
þar mjög reynslumiklir starfsmenn sem hafa áratuga reynslu úr
greininni. Feðgarnir Eiður Örn Ármannsson og Einir Logi Eiðsson
eiga fyrirtækið en sjálfur hefur
Eiður starfað í greininni í yfir 35 ár. „Við opnuðum hér haustið 2012 og það hefur gengið mjög vel hjá okkur. Helsta áhersla okkar
er á gott úrval af dekkjum og felgum, þá sérstaklega álfelgum. Einnig leggjum við mikla
áherslu á góða þjónustu enda hafa viðtökurnar verið eftir því.“ Megináherslur Dekkjahússins liggja í því að þjónusta fólksbíla, sendibíla
og jeppa.
Dekkjahúsið flytur inn dekkin frá stórum
birgjum í Evrópu að sögn Eiðs sem gerir það
að verkum að hægt er að bjóða upp á úrval
dekkja frá ólíkum framleiðendum á samkeppnishæfu verði. „Fyrir vikið þurfum við
ekki að takmarka okkur við tvö til þrjú merki
heldur getum við boðið upp á fjölda merkja
sem íslenskir bíleigendur þekkja en líka gæðadekk frá minna þekktum framleiðendum. Því
geta viðskiptavinir valið úr úrvali dekkja í
öllum verðflokkum.“ Meðal nýrra merkja sem
Dekkjahúsið hefur selt undanfarið ár eru dekk

Þ

frá Novax og Hifly, en þau eru bæði framleidd
í Asíu undir ströngu gæðaeftirliti. Bæði merkin eru vel þekkt á meginlandi Evrópu.

Góð aðstaða
Að sama skapi selur Dekkjahúsið mikið úrval
af gæðafelgum á góðu verði. „Við bjóðum upp
á mikla breidd fyrir ólíkar gerðir bifreiða.
Flestar felgurnar flytjum við inn sjálfir frá
ólíkum framleiðendum en um er að ræða
mjög góðar vörur á sanngjörnu verði.“
Góð aðstaða er fyrir viðskiptavini Dekkjahússins og mikið lagt upp úr hreinlæti og
vinalegu umhverfi. Mjög gott aðgengi er að
húsinu og fjöldi bílastæða. „Hjá okkur er alltaf heitt á könnunni enda er það regla hússins.
Viðskiptavinir sem kjósa að bíða geta fengið sér kaffisopa og lesið nýjustu dagblöðin og
tímaritin á meðan beðið er. Þetta er sannarlega aðstaða sem bestu fyrirtækin geta boðið
upp á. Við hvetjum alla Kópavogsbúa og nágranna til að koma og kynna sér það sem við
höfum upp á að bjóða.“
Dekkjahúsið er í björtu og rúmgóðu húsnæði við Dalbrekku í Kópavogi, þar sem
Toyota á Íslandi var með starfsemi í mörg ár.
Opið er alla virka daga frá kl. 8-18 og á laugardögum milli kl. 9 og 13.

„Helsta áhersla okkar er á gott úrval af dekkjum og felgum,“ segir Eiður Örn Ármannsson, annar eigenda Dekkjahússins.
MYND/GVA

Gott úrval af notuðum bílum
Skr.
ekinn
15402.2005,
Þ.KM, bensín,
143
Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur.
sjálfskiptur,
leður,
Verð 1.490.000
sóllúga,
dráttarbeisli.

ð

SUZUKI Jimny.
Skr. 02.2009,
ekinn 32 Þ.KM,
bensín, 5 gírar.

Ti
lb
o

TOYOTA
KIA
Sorento
Avensis Sol
EX
Luxury.
Árgerð 2006, ekinn

Verð 1.750.000.
Rnr.100585.

SUZUKI
NISSANSwift
X-Trail
GL
LE. 4x4
Skr. 06.2011,
Skr. 04.2008,
ekinn 44 Þ.KM,
ekinn 845Þ.KM,
bensín,
gírar.
bensín,
Verð
2.090.000
sjálfskiptur.

Verð 2.580.000.

Verð 2.250.000.

Rnr.100027.

Rnr.100587.

FORD Focus
SUZUKI
Grand Vitara
TrendSkr.
1,6
XL-7
06.2007,
Station
ekinn
91 Þ.KM,
Skr.03.2005,
ekinn
bensín,
sjálfskiptur,
Þ.KM, bensín, 5
7139
manna.
gírar. Verð
880.000.
Verð
2.390.000.
Nýleg tímareim.
Rnr.100039.

SUZUKI Grand
Vitara Luxury Skr.

kr. 3.890.000
NISSAN Pathﬁnder SE

09.2008, ekinn 81 Þ.KM,
bensín,
sjálfskiptur, leður,
sóllúga,
dráttarbeisli.

Verð 2.850.000.
Skr. 06.2008, ekinn 64 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Rnr.100574.
Verð 4.450.000.
SUZUKIGrand
GrandVitara
SUZUKI
Vitara
XL-7
Skr.
07.2003,
ekinn 94
Skr. 06.2007,
Þ.KM,
bensín, ekinn
95 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur,
sjálfskiptur, 7 sæta.
dráttarbeisli.
Verð 2.390.000

Verð 850.000.
Rnr.100580.

SUZUKI
NISSANLiana
Terrano
4x4
Luxury
Skr. 12.2004,
Skr. 10.2004,
ekinn 162 Þ.KM,
ekinn 149
Þ.KM,
bensín,
5 gírar.
dísel,790.000
Verð

sjálfskiptur,
dráttarbeisli.

SUZUKIGrand
SX4.
SUZUKI
Skr.
05.2006,
Vitara
ekinn 40 Þ.KM,
Premium

bensín,
Skr. 06.2011, ekinn
sjálfskiptur.
46
Þ.KM, bensín,
5 gírar.
sjálfskiptur.
Verð4.290.000
2.930.000.
Verð
Rnr.100567.

VW Sportage
Polo
KIA
II
Comfortline
Skr.
02.2006,
Skr. 09.2007,
ekinn
89 Þ.KM,
ekinn 110 Þ.KM,
bensín,
bensín, 5 gírar.
sjálfskiptur.
Verð 1.150.000.
Verð
1.590.000.
Nýleg tímareim.
Rnr.100586.

Verð 1.650.000.
Rnr.100561.

Komdu og
skoðaðu úrvalið
Suzuki bílar hf s Skeifan 17 s 108 Reykjavík s Sími 568 5100 s www.suzuki.is
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HYUNDAI I10
1,0 l bensínvél, 66 hestöfl
Framhjóladrif
Eyðsla: 4,7 l/100 km
í blönduðum akstri

Mengun 108 g/km CO2 O2
Hröðun 14,9 sek.
Hámarkshraði 155 km/klst.
Verð 1.990.000 kr.
Umboð BL, Hyundai Kauptúni

● Lágt gíraður og

skortir 6. gír
● Staðsetning sviss

● Aksturseiginleikar
● Innanrými
● Verð

MAGNAÐUR SMÁBÍLL SEM STÆKKAR
Tilfinning fyrir akstri er þannig að ökumaður telur sig vera að aka miklu stærri bíl.
REYNSLUAKSTUR –
HYUNDAI I10
Finnur Thorlacius reynsluekur

Minnsti bíll kóreska framleiðandans Hyundai er i10 og flokkast hann í A-flokk bíla, allra
minnstu bíla sem framleiddir eru. Það þýðir samt ekki að
þar fari ekki alvöru bíll, því með
sanni má segja að þessi dvergur
hafi komið skemmtilega á óvart í
reynsluakstri. Í kynningu þessa
nýja Hyundai i10 segir söluaðili
Hyundai á Íslandi, BL, að þar
sé loksins kominn smábíll í fullum gæðum og í sannleika sagt
er hægt að taka undir það. Undirritaður hefur reyndar aldrei
ekið eins góðum smábíl og það er
auðvelt að gleyma því við akstur hans að þar fari í raun smábíll. Aksturseiginleikar hans
eru miklu frekar í ætt við stærri
og dýrari bíla og fjöðrunin fer
langt fram úr væntingum. Til
eru bílar í þessum stærðarflokki
sem eru ódýrari, en það eru bílar
sem standa honum að baki, bílar
eins og Chevrolet Spark, Ford
Ka, Kia Picanto og Volkswagen
Up. Segja má að Volkswagen hafi
sett ný viðmið í þessum flokki
bíla með tilkomu Up, en þessi
bíll hefur nú sett enn nýtt viðmið hvað varðar aksturseiginleika og ekki síst gæði. Til vitnis
um gæði þessa bíls þá gáfu samtök breskra blaðamanna, sem
sérhæfa sig í umsögnum um nýja
bíla, þessum nýja Hyundai i10
fullt hús stiga og hæstu einkunn
og þar með titilinn bíll ársins í
þessum flokki.

Enginn fegurðarkóngur
en flottur að innan
Hyundai i10 er nokkuð snotur
bíll að ytra útliti, en slær engum
keppinaut sínum við í þeim
efnum. Hann er ekkert sláandi
sætur eins og oft hefur tekist við
hönnun smárra bíla. Fríðleikinn
tekur helst við þegar inn í bílinn
er komið. Þar ríkir frískleg hönnun og vel og frjálslega er farið
með liti. Efnisnotkun er betri en
við mátti búast fyrir bíl í þessum verðflokki. Þegar kemur að
búnaði verður ökumaður hissa,
en í honum má finna skemmtilegheit eins og hita í stýri og sætum,
alla mögulega tengimöguleika og
12 volta innstungu. Hann er með
rafmagnsrúður allan hringinn
og rafstillanlega hliðarspegla.
Hrikalega gott útsýni er úr bílnum og í honum er að finna margvísleg og haganlega fyrirkomin

hólf og drykkjarstatíf. Skottið er furðu stórt fyrir lítinn bíl,
252 lítrar og ætti að duga flestum nema til lengri ferða. Helstu
ókostirnir við að umgangast bílinn voru fólgnir í því að erfitt er að koma lyklinum í svissinn og honum illa fyrir komið.
Bílstjórahurðin lokaðist illa og
þurfti oft fleiri en eina tilraun til
þess. Þessi bíll er ekki fyrir fimm
manns, þó það hafi verið reynt
í einum bíltúrnum. Í fyrsta lagi
er ekki nægt pláss til þess aftur
í, sem von er í svo smáum bíl og
þá orkar hann einfaldlega ekki
nægilega vel upp brekkur. En
með enga farþega en hann frískur og þá dugar vélin ágætlega.

Hrikalega góður akstursbíll
Vélin í reynsluakstursbílnum
var 66 hestafla, 1,0 lítra bensínvél. Hún er nægilega stór ef bíllinn er ekki mikið hlaðinn, en oftast eru bílstjórar einir í bíl. Hyundai i10 má einnig fá með 1,2
lítra og 87 hestafla bensínvél, en
þá kostar hann meira og a.m.k.
til að byrja með er hann ekki
boðinn með þeirri vél hérlendis. Aksturseiginleikar þessa bíls
eru alveg til fyrirmyndar, hann
er svakalega lipur í akstri og eins
og íþróttamaður í hegðun. Hann
fer ljúflega með allar hraðahindranir og slaglengdin virðist furðu
löng þótt bíllinn sé hæfilega stífur á fjöðruninni. Virkilega vel
upp settur bíll hvað þetta varðar. Hann er reyndar nokkuð lágt
gíraður og þarf ökumaður því að
hræra talsvert í gírunum til að
finna ávallt réttan snúning vélarinnar og hann sárlega skortir
6. gírinn þar sem hann er farinn
að snúast óeðlilega hratt ef greitt
er farið. Því er hann ekki sérlega
hentugur í lengri akstur, en svona
bíll er víst borgarbíll og mest notaður við slíkar aðstæður. Bíllinn er mjög léttur í stýri, jafnvel
of léttur en flestum mun finnast
það þægilegt í borgarumferðinni.
Stýringin er samt nákvæm og
það skiptir ef til vill meira máli.
Stýri má hækka og lækka en ekki
draga fram og aftur, en auðvelt
reyndist að finna góða akstursstellingu.

Á flottu verði
Þeir sem eru að huga að kaupum á bíl sem ekki má kosta meira
en tvær milljónir ættu verulega
að hafa þennan bíl í huga. Hann
kostar í sinni ódýrustu útfærslu
1.990.000 krónur og þannig er
hann ári vel búinn og með þeirri

vél sem reynd var. Fyrir það
fæst mjög góður bíll, miklu betri
en reynsluökumaður átti von á.
Það eru ekki margir smábílar
sem ekið er sem gefa þá tilfinningu að vera fullvaxnir bílar.
Þessi bíll er engin spyrnukerra,
en hann er heilar 14,9 sekúndur

í hundraðið, en samt enginn letingi. Hann er besti akstursbíll í
þessum flokki sem greinarhöfundur hefur reynt og furðu vel
búinn. Hann er furðu hljóðlátur,
þökk sé góðri einangrun framarlega í bílnum sem Hyundai hefur
nostrað við, miklu hljóðlátari en

systurbíll hans frá Kia, þ.e. Picanto. Þessi hljóðeinangrun er
eitt þeirra atriða sem gefur ökumanni tilfinningu fyrir því að
aka miklu dýrari bíl. Ekki má svo
gleyma því að hann er með fimm
ára ábyrgð, eins og reyndar allir
bílar Hyundai.
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BEINSKIPTUR 4WD FRÁ 5.590.000 KR.
SJÁLFSKIPTUR 4WD FRÁ 5.890.000 KR.
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L’ANNUEL DE
L’AUTOMOBILE

2014

TOP SAFETY PICK 2014
_ Bandaríska
umferðaröryggisstofnunin IIHS

MESTA ÁNÆGJAN

_ J.D. Power | 2013

BÍLL
_ ÁRSINS Í JAPAN 2012-2013
ein virtustu verðlaun bílgreinarinnar

LÆGSTI 5 ÁRA
REKSTRARKOSTNAÐURINN
_

BESTI
SPORTJEPPINN 2014
_
L’Annuel de l’automobile

ALL-STAR 2013
_AUTOMOBILE
The Best Cars in America, AUTOMOBILE

BESTI SPORTJEPPINN 2013

_ Best Crossover, Auto Express

BESTI SPORTJEPPINN

_ Best SUV, Green Awards WHATCAR

Kelleys Blue Book

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

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

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga frá kl. 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I mazda.is
Mazda CX-5 er vel að þessum verðlaunum kominn. Hann er búinn SKYACTIV spartækni MAZDA, er einstaklega fallegur á að líta og með miklum staðalbúnaði: skynvætt fjórhjóladrif (4WD),
snjallhemlunarkerﬁ (Smart City Break Support), blindpunktsaðvörunarkerﬁ (Rear Vehicle Monitoring), i-stop spartækni, Bluetooth síma- og tónhlöðutengi, 17” álfelgur, nálægðarskynjari,
upplýsingasnertiskjár í mælaborði, hraðastillir (cruise) og regnskynjari í framrúðu. Dráttargetan er 1800-2000 kg og veghæðin er 21 cm. Komdu í reynsluakstur.
Mazda CX-5 4WD 2,0i SkyActiv bensín. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,6 l/100 km. og 5,5 l/100 km. með sjálfskiptingu og 2,2 lítra SkyActiv dísilvél.
Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.
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Þriggja hjóla Yamaha

Lada er ekki að slá í gegn á heimavelli.

Tap hjá Lada
Stærsti bílaframleiðandi í Rússlandi er AvtoVAS, sem framleiðir Lada-bíla. Tap var á rekstri
fyrirtækisins í fyrra og nam
það 25,3 milljörðum króna. Sala
á rússneskum bílum féll í fyrra
og var minnkunin 7% hjá Lada
en 5% ef teknir eru saman allir
rússneskir bílaframleiðendur.
Efnahagsástandi í Rússlandi er
um að kenna að sögn Lada. Renault-Nissan á 32% hlut í AvtoVAS, Volkswagen 11% hlut og
General Motors 9%. Lada menn
spá því að árið í ár verði þeim
áfram erfitt og þar á bæ búast
menn ekki við mikið aukinni
sölu. Lada mun samt kynna
nýjar bílgerðir á árinu og vonast
til þess að ná markaðshlutdeild
af erlendum bílaframleiðendum.
Aðalmarkmið AvtoVAS á þessu
ári verður að snúa rekstrinum
til hagnaðar. AvtoVAS hefur
smíðað bíla í 60 ár og voru þeir í
upphafi byggðir á Fiat 124-bílnum, en lagaðir að rússneskum
aðstæðum, kulda og vegum.
Voru bílarnir hærri á vegi og
með rússneskar vélar sem þóttu
betri en þær sem voru í Fiat-bílunum.

Sannarlega
óvenjulegt
hjól frá
Yamaha.

Hvaða mótorhjólaframleiðandi ætlar ekki að taka þátt í
þriggja hjóla æðinu sem nú virðist haﬁð? Yamaha hefur
kynnt eitt slíkt hjól með 125 cc ögurra strokka mótor og
CVT-sjálfskiptingu. Hjólið er afar létt, eða aðeins 152 kíló,
og segir Yamaha að þar fari léttasti þriggja hjóla farkosturinn sem í boði er. Þyngdardreiﬁngin er 50/50 á framhjólin
og afturhjól og það hallar sér í beygjum með svokölluðu
„Multi Wheel System“ og er mjög stöðugt hvort sem ekið
er beint eða í beygjum. LED-ljós eru bæði að framan og
aftan á því og diskabremsur eru einnig að framan og aftan.
Hjólið á að eyða mjög litlu og Yamaha segir að það eigi að
kosta eigandann einkar lítið að reka það. Þetta hjól verður
aðeins í boði í Evrópu til að byrja með og kostar 4.000
evrur, eða um 630.000 kr. Það kemur á markað í sumar og
kaupendur þess geta valið um óra liti.

Volkswagen Golf Wagon R.

Volkswagen
Golf Rlangbakur
Volkswagen Golf-bílar eru til í
ótrúlega mörgum útfærslum og
með meira úrvali véla en gengur og gerist með flestar bílgerðir. Kraftaútgáfur Golf eru nú
þegar orðnar nokkrar, þ.e. GTI,
GTD-dísilbíll, GTE-tvinnbíll og
sá allra öflugasti Golf R, auk
þess sem til eru blæjuútgáfur
GTI og Golf R. Þar með er ekki
öll sagan sögð því Volkswagen
virðist einnig ætla að bjóða Golf
R í langbaksútfærslu. Sést hefur
til prófana á þannig bíl. Hann
verður þá væntanlega með sömu
300 hestafla, 2,0 lítra vélinni
með forþjöppu sem er í venjulegum Golf R. Sá bíll ætti því
að sameina sportbílaeiginleika
með miklu notagildi. Er þá kominn bíll með ekki ósvipað DNA
og Audi RS4, sem reyndar fæst
aðeins í langbaksútfærslu, en
þessi ætti bara að verða miklu
ódýrari. Styttast fer í að Hekla,
umboðsaðili Volkswagen á Íslandi, fái fyrstu bílana af venjulegri gerð Golf R og mun hann
að vonum draga að margan bílaáhugamanninn.

Save the Children á Íslandi

www.krokur.net

522 4600
Taktu Krók á leiðarenda
Krókur er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja.
Félagið rekur einnig þjónustumiðstöð fyrir tjónaökutæki þar sem veitt er ahliða
þjónusta í meðhöndlun tjónabifreiða og annarra bifreiða samkvæmt óskum
viðskiptavina.
Krókur býður m.a. uppá:
HiVg[hbZcchZbZgj _{a[V^gd\gZncY^gWaV"d\i¨`_V[ajic^c\jb

á þinni leið
Hjjg]gVjc(!'&%<VgVW¨g

smáauglýsingar

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

0-250 þús.

Fellihýsi

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

TERIOS 4X4 TILBOÐ 195
ÞÚS !
Daihatsu Terios 1300 árg.‘99 ek.
200þús Beinsk, krókur, góð dekk.
Tilboð 195 þús S. 891 9847.

250-499 þús.

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

SJÁLFSKIPTUR
TILBOÐSVERÐ !
Ford Fusion árg ‚06 ekinn 162þús
km. sjálfskiptur. 5 dyra. ný tímareim.
ný skoðaður. ný vetrardekk. smurbók
frá upphafi. virkilega eyðslugrannur
bíll í góðu standi. ásett verð 940þús.
Tilboðsverð aðeins 650þús. möguleiki
á 100% vísaláni. s:659-9696

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

Búslóðaflutningar

VW Tiguan. Árgerð 2008, ekinn
60 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
3.490.000. Rnr.181627.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.
www.toyotakletthalsi.is

Suzuki Fjórgengis utanborðsmótorar.
Nettir, Léttir, Sparneytnir, Hljóðlátir,
Öruggir og Áreiðanlegir. Eigum flestar
stærðir á lager.

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS
WWW.SUZUKI.IS

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

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

VW FOX DISEL !
Mögulega eyðslu minnsti bíll sem að
þú munt nokkurn tíman eiga ! VW Fox
disel 1.4 árg ‚06 ek. 141þús km. 3dyra.
4m. bsk. eyðsla ca 4L/100km. sko‘15.
ásett 1.050þús. Tilboðsverð 890þús.
möguleiki á 100% vísaláni. s:659-9696

Bílaþjónusta

Húsaviðhald

Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

FRÁBÆR EYÐSLUGRANNUR
FERÐABÍLL
ÓDÝR 7 MANNA !
Chevrolet Captiva LUX DIESEL
03/2008 ek 146 þ.km 7 manna, Leður,
sjálfskiptur OKKAR VERÐ ! 2390 !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

NISSAN Patrol gr. Árgerð 2003, ekinn
286 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verðtilboð
980.000. Rnr.156119.

Honda HR-V 1.6 árg ‚00. ekinn 181þús
km. beinskiptur. ný skoðaður. ný
yfirfarinn á verkstæði. heilsársdekk.
flottur og skemmtilegur bíll. ásett
680þús. Tilboðsverð aðeins 490þús
stgr. möguleiki á 100% vísaláni. s:6599696

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

Sendibílar

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk
Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í
stæði
www.jrbilar.is

Bílar til sölu

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

SPARIBAUKUR Á 280 ÞÚS!
PEUGEOT 206 árg 2001 ek.161 þús
3ja dyra, beinskiptur, vetrardekk,
í góðu standi ásett verð 450 þús
TILBOÐ 280 þús möguleiki á 100%
visalani s.841 8955

Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Mótorhjól
MERCEDES BENZ E 250 cdi 4matic.
Árgerð 2013, ekinn 10 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 8.890.000. Rnr.111079.

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

POLARIS SWITCHBACK 600
Til sölu Polaris Switchback 600 árg.
‚07 144 tommu neglt belti, SLP pípa
og loftinntök og fl. Uppt. mótór.
Verðhugmynd 750þ Uppl. 6942300

Pípulagnir
PÍPULAGNIR

SJÁLFSKIPTUR EK. 122 ÞÚS
- VISA

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

FORD FOCUS WAGON 00 ek aðeins
122 þús, sjálfskiptur, dráttarkrókur,
heilsársdekk, lýtur mjög vel út verð
450 þús möguleiki á 100% visaláni
s.841 8955

KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2013,
ekinn 29 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
5.490.000. Rnr.990644. 6 ár eftir af
verksmiðjuábyrgð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315

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

CHEVROLET Captiva 7 sæta með leðri.
Árgerð 2010, ekinn 96 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Verð 3.990.000. Rnr.990760.

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

Rafbíllinn Ókeypis. Láttu bensín
sparnaðinn borga bílinn. Kynntu þér
reynslu annarra viðskiptavina okkar á
islandus.is. Nissan Leaf frá 2.995þús.
Tilboð á Toyota, Ford, Chevrolet og
Tesla. Útsölutilboð á sýningabílum,
eftirársbílum, rafbílum, metan/bensín/
díselbílum. Íslensk ábyrgð og allt að
100% fjármögnun í boði. islandus.
is - S.5522000

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

Spádómar
Símaspá, spái í spil, ræð drauma,
ekkert mínutu gjald. Tímapantanir. S.
891 8727 Stella.

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

NISSAN ALMERA COMFORTLINE
2003 ek.133 þús, sjálfskiptur, ný
skoðaður 15, topplúga ofl.mjög
snytilegur og góður bíll! ásett verð
720 þús TILBOÐ 590 ÞÚS möguleiki á
100% visaláni s.841 8955

Bátar

530i Diesel2004 Sjálfsk Ek260 leður.
toppl Keyri 850km á tank.Verð 1.940þ
849-3012
Til sölu: Toyota Yaris sol, disel, 2007
árgerð. Keyrður 110þús. Silfurgrár.
MMS skipting og 5 dyra. Nýleg
heilsársdekk. Bill í toppstandi.
Skoðaður 2015. Verð: 1.350.000
Upplýsingar í síma: 899-3767 eða
864-9777

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

Garðyrkja

SJÁLFSKIPTUR TOPPLÚGA
- VISA

500-999 þús.

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA
SELJA BÍL?

Tölvur

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

STANDVEIÐIBÁTUR
4Tonna plastbátur til sölu, er
með GPS tæki, talstöð og þremur
rafmagnsrúllum. 3. ára gömul vél.
uppls. í s.5881211

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

ÓÝRAR GARÐÞJÓNUSTA
Fáðu verðtilboð í garðklippingar eða
garðsláttinn fyrir sumarið. Engi ehf
Sími: 615-1605.

Trésmíði
INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.
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Óskast keypt
KAUPI GULL !

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

Önnur þjónusta

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

fasteignir
TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með

Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir

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.
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pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698

Grétar Haraldsson
Hrl. Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg.fast.fyrirt.og skipasali
Berta Bernburg
Lögg. fasteignasali og leigumiðlari

Dreymir þig um Spán?
Þar sem sólin skín

La Zenia Beach

STAÐGREIÐUM GULL,
DEMANTA OG ÚR.

Til sölu

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.

Heilsuvörur
LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.
Eigum einnig til á lager: 8 hyrndlok
á Unaðskel, Hörpuskel, Blómaskel frá
Trefjum. Snorralaug og Unnarlaug frá
Normex. Eigum einnig til á lager lok:
235x235, 217x217, 210x210, 200x200,
217x235, 217x174. Lokin þola 1000
kg jafnarðarþunga af snjó. Sterkustu
lokin á markaðnum í dag.Litir: Brúnt
eða Grátt. www.Heitirpottar.is Sími
777 2000

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

Nudd
Nudd tilboð. S. 561 6254 / 854 3454
opið frá kl.10:00-19:00

Glæsilegar nýjar íbúðir, raðhús og einbýlishús í lokuðum sundlaugagarði á frábærum stað.
Hannað og byggt af EUROMARINA, viðurkenndum byggingaraðila á Spáni, með yfir 40 ára
reynslu. Um 50 mín. akstur í suður frá Alicante flugvelli. Örstutt göngufæri á ströndina,
La Zenia Boulevard, nýju verslunarmiðstöðina, ótal veitingastaði, verslanir og útimarkað.
Fjölmargir góðir golfvellir á svæðinu.

Íslenskur fasteignasali á staðnum frá 16. – 28. apríl.
Upplýsingar í síma 893 2495 eða á www.eignir.is
Hafið samband og bókið tíma á skoðun.
Aðalheiður Karlsdóttir, Löggiltur fasteignasali.adalheidur@stakfell.is

VIFTUR
ALLUR PAKKINN!
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Viftur-rör-tengi-hlífar
Hljóðlátu
vifturnar

daga
skilaréttur

Kæliklefar
Kælar/ frystar.
Allar stærðir.
Úrval valmöguleika.
Frábært verð.

Rörakitt

Rörablásari með
barka, hlífum
og ströppum.
Verð frá 19.990 kr.

Full endurgreiðsla
Engin inneignarnóta

300 7990
Yfir

TILBOÐ

TILBOÐ

Útsogsviftur

viftur frá

tegundir
á lager

Útsogsviftur á plötu.
Viftublöð 20 - 40 cm.
Öflugar viftur.

Ertu með næga loftun? Er rakasöfnun? Tilboð frá 20.990

TILBOÐ

íshúsið viftur.is
3 - 2013
98

1

30
reyns

l

a

ára

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur, græn gata
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8301 www.tantra-temple.com

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS

Húsnæði í boði

Nudd
Býð upp á gott nudd. Afslappandi og
gott umhverfi. Opið til 21 á kvöldin.
105 Rvk/Ármúli S. 894 4817.

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

Dýrahald

WWW.LEIGUHERBERGI.IS

GEYMSLUR.COM

Dalshraun 13 Hafnarfirði
Funahöfða 17a-19, Reykjavík
Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi

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

VERÐ FRÁ 45.000 á mán. Rent a
room price from 45.000 kr. per
month.
gsm 824 4535
leiga@leiguherbergi.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS

VEITINGAHÚSIÐ LAUGA-ÁS
Leitar eftir aðstoðarmanni í eldhús
20 ára og eldri í 100% starf í
vaktavinnu. Þarf að geta unnið undir
álagi, geta tekið fyrirmælum og vera
skipulagður og reglusamur. Íslensku
kunnátta skilirði og miðað er við
að umsækjandi geti hafið störf sem
fyrst. Umsóknir og meðmæli berist á
netfangið johann@laugaas.is.

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

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

Atvinna í boði
Atvinnuhúsnæði
Til leigu 130 m2 versl. og skrifs.húsnæði
á 1.hæð við umferðargötu Ártúnshöfða.
Stórir gluggar, mikil lofthæð, flísalagt
gólf, góð aðkoma. s 8922030

Geymsluhúsnæði
Glæsilegir HRFI labrador hvolpar.
Tilbúnir til afhendingar næstu helgi. 3
kvk.2kk. uppl s 8638550

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

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

Heildsala miðsv.í Reykjavík óskar eftir
starfsfólki til frambúðar. Umsóknir
sendist til thjonusta@365.is merkt
„skólafólk”

HUMARHÚSIÐ
Óskar eftir starfsfólki í sal,
eingöngu vant fólk kemur
til greina.

A company providing garden service is
looking for an employee this summer.
Doesn‘t have to speak Icelandic. S.
820-7870

Save the Children á Íslandi

BJÖRNSBAKARÍ-VESTURBÆ
Umsóknir sendist á
humarhusid@humarhusid.is

Starfsfólk óskast í fullt / hlutastarf
á 10 Dropa kaffihús, helst með
reynslu. Áhugasamir sendið umsókn á
fanneyd@gmail.com f. 14. apríl.

óskar eftir að ráða bakara og
aðstoðarfólk í framleiðslu. Vinsamlega
sendið svar á netfangið bjornsbakari@
bjornsbakari.is. eða í síma: 663-2268.
Íslenskukunnátta skilyrði.

fasteignir
170
Seltjarnarnes

Berjarimi 26, 2. hæð

Nesbali

OPIÐ HÚS í dag þriðjudag 8. apríl frá kl. 17:00 - 18:00.
OP
IÐ
HÚ
S

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.

Njálsgata 108. 3ja herbergja íbúð.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
S

IÐ
OP

HÚ

Mikið áhvílandi - auðveld kaup.
Glæsilegt raðhús
Nánari upplýsingar veitir

56,3 fm. íbúð á 2. hæð að meðtaldri geymslu miðsvæðis í
Reykjavík. Suðursvalir út af eldhúsi. Rúmgóð stofa. Íbúðin
var mikið endurnýjuð árið 1992 m.a. eldhús, baðherbergi og
gólfefni. Þá var einnig sett ný svalahurð með glugga. Skipt var
um alla glugga og gler árið 2003, svalir voru endurnýjaðar árið
2006 og þak málað 2009. Verð 19,8 millj.
Íbúð merkt 0201 Jófríður á bjöllu. Verið velkomin

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

Tvílyft raðhús samtals 202 fm
auk sólstofu um 30 fm (ekki skráð)
Fimm svefnherbergi (möguleiki)
Fallegt eldhús, endurnýjað árið 2010
Garður hannaður af Stanislas Bohic
Hús sem hefur fengið gott viðhald

Óskar R. Harðarson

Verð:

hdl. og löggiltur fasteignasali

59,5 millj.

Glæsileg 89,9 fm þriggja herbergja íbúð með góðri lofthæð
á annari hæð. Íbúðin er með með sérinngangi af svölum og
henni fylgir stæði í bílageymsluhúsi í kjallara. - Glæsileg stór
barnavæn lóð. Ásett verð 27,9 millj. Áhvílandi ÍLS ca 23,3 millj.
María og Einar sýna íbúðina í dag þriðjudag
milli kl. 17:00 og 18:00

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

534 1020

534 1020

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL LEIGU

TIL LEIGU

VANDAÐ
VERSLUNARHÚSNÆÐI

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

Dalshraun 13, 220 Hafnarfjörður
Verslunarhúsnæði á jarðhæð
Stærð 407 fm.
Laust strax

Laust strax
Allar nánari upplýsingar veitir:

Allar nánari upplýsingar veitir:
Helgi Már Karlsson

Ólafur Jóhannsson

Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

Vandað verslunarhúsnæði á áberandi stað sem skiptist í stórt opið rými, 2 lokaðar skrifstofur, eitt
fundarherbergi og stóra kaffistofu. Gott lagerrými með góðri lofthæð með vörudyrum ásamt sér lagerrými um (60 fm.) með aðkomu frá porti bakvið. VSK-húsnæði.

±§Ą

Fasteignasala Kópavogs kynnir í einkasölu:
Auðveld kaup áhvíl. kr: 18,500,000,Sjón er sögu ríkari, frábær staðsetning.
Hentar vel fyrir þá sem hafa áhuga á bifvélaverkstæði.
Húsið er samtals: 140,0 fm atvinnuhúsnæði með einni
innkeyrsluhurð og góðri lofthæð. 140fm bil, Með góðri
innkeyrsluhurð hátt til lofts. Tvær bílalyftur olíubar og
loftbressur. fylgja með í kaupunum.
ÁSETT V. 23,9 MILLJ.

534 1023 / 824 6703
olafur@jofur.is

ͳͷ
ÚS

ÚS

O

Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

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

±͵
H
PIÐ

Rekstrarfræðingur

GLÆSILEGT
ATVINNUHÚSNÆÐI

H
PIÐ

O

Opið hús í dag frá 17:30-17:55

Opið hús í dag frá 18:15-18:40

FASTEIGNASALA KÓPAVOGS KYNNIR Á FYRSTU HÆÐ
FALLEGA 3 HERBERGJA ÍBÚÐ MEÐ SÉRINNGANG OG
GÓÐRI VERÖND Í SUÐUR.
ÁSETT V. 26,9 MILLJ.

FALLEG 3 HERBERGJA ÍBÚÐ MEÐ SUÐURSVÖLUM.
ÁSETT V. 26,5 MILLJ.
ÈVWìyU+HOJDVRQ
6|OXIXOOWU~L

*XèPXQGXUëyUèDUVVRQ
+GOO|JJIDVWHLJQDVDOL

Vegna mikillar sölu vantar fleiri eignir á skrá. - Fasteignasala Kópavogs • Hamraborg 14a • S 517 2600

Vinsælu Herschel
bakpokarnir
hafa slegið í gegn
Vandaðir og ﬂottir

Frábær fermingargjöf
skoðið verð og úrval á netinu
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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

Myndasögur


9·QGX±EUHVN¿¢WWDU·±IU¢IUDPOHL±HQGXP%URDGFKXUFK
XPVO·NNYLOL±VPHQQ®/RQGRQ

PONDUS

7OIQQXMPIKX
¿UL±MXGDJVNY·OG

Nei,
sko...

Eftir Frode Øverli

Hvað ertu að
gera?

...gamli
gemsinn
minn!

Ekki neitt!

/0
9QPERHEPPX
.ULVWM¢Q0¢U8QQDUVVRQ
IMDOODUXP5´EHUW
*X±ILQQVVRQRJPLOOMDU±D
IM¢UIHVWLQJDUKDQV¢
6LJOXILU±L

HANDAN VIÐ HORNIÐ

Eftir Tony Lopes

VEITINGASTAÐURINN
Í HELLINUM

Frábært! Einn af þessum
uppaveitingastöðum!

/0
1MOI 1SPP]
6NHPPWLOHJJDPDQ¿¢WWD
U·±XPWXUWLOG»IXUQDU
0LNH%LJJVRJ0ROO\)O\QQ

KARLMENN
VERÐA AÐ GANGA
UPPRÉTTIR...

/0
8LI1IRXEPMWX

BARNALÁN

6M·WWD¿¢WWDU·±LQXP
3DWULFN-DQHVHPQ»HU
RU±LQQU¢±JM¢ILKM¢)%,

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þetta er göngugrind
sem lítur út eins og
mótorhjól!

En hvað þetta
er sætt!

Hún er með sæt, lítil
hjól, sæt, lítil handföng, og ef maður
pírir augun lítur þetta
nánast út eins og...

...alvöru.

Gerðu það?
Gerðu það?
Gerðu það?
Gerðu það?
Gerðu það?

/0
&SRIW
'U7HPSHUDQFH%UHQQDQ
KHOGXU¢IUDPD±YHLWD
U¢±JM·I®DOOUDIO´NQXVWX
PRU±P¢OXP



6NHPPWLOHJLU¿§WWLUPH±
IU¢E§UULW´QOLVWRJJ´±XP
JHVWXP

Lucille Ball

34-22(%+7/6
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/0 
&EVREIJRMEPPEHEKE
9DQGD±WDOVHWWEDUQDHIQLRJ
VNHPPWLOHJLU¿§WWLUI\ULU
\QJVWX¢KRUIHQGXUQDDOOD
GDJD¢.UDNNDVW·±LQQL

2

1

7

9

3

4

10

11

13

14

15

16

21
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19

20

SKÁK
Gunnar Björnsson
Jón Viktor Gunnarsson (2.412),
Taflfélagi Bolungarvíkur, hafði
hvítt gegn Eiríki Björnssyni (1.958),
b-sveit Taflfélags Reykjavíkur, á Íslandsmóti skákfélaga.
Hvítur á leik

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. svall, 6. einnig, 8. sjór, 9. skordýr, 11.
komast, 12. vera séður, 14. kostur, 16.
tveir eins, 17. munda, 18. drulla, 20.
tvíhljóði, 21. treysta.

8

12

18

5

LÓÐRÉTT
1. hróss, 3. kringum, 4. tónverki, 5.
knæpa, 7. gisinn, 10. harðæri, 13.
því næst, 15. óbundinn, 16. fálm, 19.
óreiða.
LAUSN
LÁRÉTT: 2. sukk, 6. og, 8. mar, 9. fló,
11. ná, 12. sjást, 14. úrval, 16. pp, 17.
ota, 18. aur, 20. au, 21. trúa.
LÓÐRÉTT: 1. lofs, 3. um, 4. kantata,
5. krá, 7. gljúpur, 10. óár, 13. svo, 15.
laus, 16. pat, 19. rú.

/0
VM²NYHEKWOZ¸PH
QI²*VMOOE(µV

SPAKMÆLI DAGSINS
„Mig langar frekar að sjá eftir því sem ég hef gert en því sem
ég hef ekki gert.“

17. Rd5! Bxd5 (17...exd5 18. exd5
er enn betra á hvítan) 18. exd5 e5
19. fxe5 dxe5? (19...b4 hefði verið
best) 20. d6! Bxd6 21. Bxa8 exd4 22.
Dxd4 Bf4+ 23. Kb1 og hvítur vann
skömmu síðar.
www.skak.is: Óvænt úrslit á Wow
air móti TR.
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BERT Á
MILLI
MILL
Söngko
Söngkonan
Taylor
Swift kklæddist kjól
frá J Mendel,
hælaskóm
hæ
frá Casadei
fr
og bar
o
skartgripi frá
sk
Marina B.
M

(U ÀQJDIHUê
NHSSQLVIHUê
~WVNULIWDUIHUêHêD
|QQXUNRVWQDêDUV|P
YHUNHIQLIUDPXQGDQ"
6têXVWX  iULQ KDID IpODJDU t
tîUyWWDIpO|JXP NyUXP RJ |êUXP
IpODJDVDPW|NXP DÁDê VpU IMiU
i HLQIDOGDQ KiWW PHê V|OX i :&

SÉRSTAKUR
KJÓLL

SDSStU HOGK~VU~OOXP îYRWWDGXIWL RJ

Umtalaðasti kjóll
kvöldsins var klárlega
klárleg
ga
Murad-kjóllinn
Zuhair Murad-kjóll
inn
n
sem söngkonan Shakira
Sh
hakkira
klæddist. Sitt sýnist
sýnist
fegurð
hverjum um fegu
urð
kjólsins.

.g5)8%2/7,

+$1'%2/7,

681'

%$'0,1721

)Ð7%2/7,

|êUXPIMiU|ÁXQDUY|UXPIUi59

Rekstrarvörur
- vinna með þér
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2ÏTTARHÈLSI  s  2EYKJAVÓK
3ÓMI   s &AX  
SALA RVIS s WWWRVIS

Kjóll Shakiru
stal senunni
Það besta í kántrítónlist var verðlaunað í Las
Vegas á sunnudaginn á verðlaunahátíðinni Academy of Country Music. Skærustu stjörnur heimsins létu sig ekki vanta á rauða dregilinn þar sem
íburðarmiklir síðkjólar voru mjög áberandi.

Iain Reid (Kanada)
Verðlaunahöfundur

Randy Boyagoda
(Kanada)
Rithöfundur og prófessor
við Ryerson-háskólann

Geraldine Brooks
(BNA/Ástralía)
Pulitzer-verðlaunahöfundur
www.geraldinebrooks.com

Susan Orlean (BNA)
Höfundur hjá
The New Yorker
www.susanorlean.com
Sara Wheeler (Bretland)
Höfundur ferðabóka
og ævisagna

Andrew Evans (BNA)
Verðlaunahöfundur
hjá National
Geographic Traveler

icelandwritersretreat.com

Norræna húsið kynnir:

James Scudamore (Bretland)
Tilnefndur til
Man Booker-verðlaunanna
www.jamesscudamore.com

Höfundakvöld
Þriðjudaginn 8. apríl
Kl. 20.00

HEIT Í HÁTÍSKU

HÚN SÁ RAUTT

Idol-stjarnan Carrie Underwood var í kjól
frá Oscar de la Renta, hælaskóm frá Jimmy
Choo og með skartgripi frá David Yurman.

Leikkonan Olivia Munn bauð upp á
eldrauðan kjól frá Reem Acra, hæla frá Christian Louboutin og skart frá Neil Lane.

ÁNÆGÐ MEÐ KVÖLDIÐ

EINFALT OG ELEGANT

Verðlaunahöfundar heimsækja Norræna húsið
og lesa upp úr verkum sínum.

Joseph Boyden (Kanada)
Scotiabank
Giller-verðlaunahafi
www.josephboyden.com

Egill Helgason kynnir höfundana. Léttar veitingar
í boði. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir.
Sturlugata 5 101 Reykjavík S. 5517030 nh@nordice.is www.norraenahusid.is

WWW.ICELANDAIR.COM

Idol-stjarnan Kellie Pickler var í pastellituðum Kántrísöngkonan Faith Hill klæddist kjól frá
kjól frá Romona Keveza.
Saint Laurent og bar skart frá Martin Katz.

afsláttur af
EGF húðvörum

EGF húðvörudagar í Lyfjum og heilsu
dagana 8. – 10. apríl

Kaupauki ef keyptar eru EGF húðvörur
fyrir 7.900 kr eða meira*

Lyf & heilsa
Kringlan

Glerártorg

Austurver

Keflavík

Domus Medica

Mosfellsbær

Fjörður

Selfoss

JL-hús

Vestmannaeyjar

Eiðistorg

Hveragerði

JL-hús

EGF spegill
EGF Húðnæring 7 ml.
*Takmarkað magn
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STJÖRNURNAR Á
TWITTER

Harry Styles
@Harry_Styles 7.
april
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CAPTAIN AMERICA 3D
CAPTAIN AMERICA 3DLÚXUS
NOAH
GRAND BUDAPEST HOTEL
HNETURÁNIÐ
Á 2D
ÆVINTÝRI HR. PÍBODYS ÍSL. TAL 2D
RIDE ALONG

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

BAKÞANKAR
Álfrúnar
Pálsdóttur

H

Miley Ray
Cyrus
@MileyCyrus 6. april

Óbærilegur sársauki

Katy Perry



@
katyperry 6. april

vernig geturðu verið kona og
ekki femínisti?“ Árið var 2006
og ég nýskriðin af hörðu marmaragólfi Kringlunnar inn á ritstjórn Fréttablaðsins, algjörlega blaut á bak við eyrun.
Spurningunni var beint til
mín af vinnufélaga eftir að
ég hafði komið með einhverja furðulega yfirlýsingu
þar sem ég rakkaði niður
brjóstahaldarabrennur og
tréklossa. Í raun hafði
ég ekki hugmynd um
hvað femínismi þýddi.

ÉG hef oft hugsað til

En biluð helgi...

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

NYMPHOMANIAC PART 2
HEILD
GRAND BUDAPEST HOTEL
DEAD SNOW - RED VS DEAD
ONE CHANCE

Þeir sem eru með
Parkinsons missa stjórnina.
Skilningur ykkar getur skilað
sér. @ParkinsonsUK’s

Þegar stórt er spurt

baka til þessa augnabliks þegar samstarfsfélagi minn mátaði
mig á miðjum vinnudegi. Sá hinn sami
endaði á að vera
sessunautur minn
þangað til í fyrra
og kann ég honum
góðar þakkir fyrir
að hafa með einni

Sharon Osbourne
@MrsSOsbourne 7. apríl

Miðasala á:

Vaknaði við svo
sorglegar fréttir.
Mickey Rooney er látinn. Goðsögn og virkilega ljúfur maður.
Megi hann hvíla í friði.

góðri spurningu komið vitinu fyrir mig.
Kippt mér út úr afneituninni um að
kvennabaráttunni væri lokið og jafnrétti kynjanna væri náð.

SPURNINGIN varð til þess að nokkrum mánuðum seinna ákvað ég að velja
kynjafræði sem aukafag í háskólanámi.
Fag sem ekki seinna en í gær ætti að
vera gert að skyldufagi í menntaskólum
landsins.

ÉG hef gripið til þessarar spurningar
þegar umræðan fer inn á jarðsprengjusvæðið sem femínismi virðist vera.
Einhvern veginn setur hún þennan eldheita málaflokk í þá einföldu mynd sem
hann í raun er.

FEMÍNISMI snýst um rétt kvenna til
menntunar, atvinnu og jafnra launa á
við karlmenn – femínismi er barátta
fyrir jöfnum áhrifum í viðskiptum og
í stjórnmálum. Fyrir að fá að fara í
fóstureyðingar og barátta gegn mansali. Almenn réttindi. Undirrituð er svo
gott dæmi um að rólyndisfólk er líka
femínistar.

Varar plötusnúða við prettum
Ársæll Þór Ingvason, betur þekktur sem IntroBeats, lenti í nýstárlegri svikamyllu og er ekki á leið til Vegas.

THE HOLLYWOOD REPORTER

VARIETY

EMPIRE

þriðjudagstilboð

þriðjudagstilboð
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5, 8, 10:45

NOAH
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„Ég var bókaður að spila á skemmtistað í Las
Vegas. Samskiptin fóru tiltölulega eðlilega fram,
þar til á síðustu metrunum þegar ég var beðinn
um að leggja út fyrir fluginu, en það var þá sem
viðvörunarbjöllur fór að hringja,“ segir plötusnúðurinn Ársæll Þór Ingvason, betur þekktur
sem IntroBeats, en hann lenti í klónum á fremur
nýstárlegri svikamyllu á netinu á dögunum.
„Já, þetta var ágætlega skipulagt hjá þeim.
Það var stelpa, Veronica Fisher, sem hafði fyrst
samband við mig í gegnum Facebook og sagðist
hafa verið að túra um Evrópu og haft viðkomu
á Íslandi. Þannig hefði hún fengið mitt nafn í
hendurnar og verið hrifin af því sem ég væri að
gera í tónlist,“ útskýrir Ársæll, og segist enga
ástæðu hafa haft fyrir að taka hana ekki alvarlega.
„Hún fór að spyrjast fyrir um dagsetningar,
hvenær ég væri laus og svona eins og gengur.
Svo urðum við vinir á Skype og þar ræddi einhver sem hún kallaði yfirmann sinn við mig, Cy
Brad Waits, og gerði mér tilboð. Hann ætlaði að
borga mér 1.200 dollara fyrir að spila þarna þrjú
kvöld, ásamt því að borga hótel og flug fyrir mig
og gest. Ég var bara ánægður með þetta og grunaði ekki neitt.“
Síðan fór viðvörunarbjöllum að hringja. „Þau
fóru að hafa samband oftar og biðja mig um að
leggja út fyrir fluginu, 90 þúsund krónur á mann,
út af einhverju máli með einhver kreditkort sem
ég skildi ekki alveg. Þau sögðust samt myndu
redda mér ódýrara flugi í gegnum American
Airlines, sem náttúrulega flýgur ekki á milli Las
Vegas og Keflavíkur, þannig að ég fór að efast,“
segir Ársæll, og hlær, en hann komst þá að því
að vinur hans sem fæst við plötusnúðamennsku
hafði lent í sama fólki.
„Við bárum saman bækur okkar og komumst
að því að hvorugur okkar er að fara til Vegas! Því
miður,“ bætir hann við og varar aðra í stéttinni
við því að lenda í klóm svikara á netinu.
„Við komumst líka að því að Veronica Fisher er
karakter í sjónvarpsþættinum Shameless,“ segir
Ársæll og hlær.

Hann
ætlaði
að borga
mér
1.200
dollara fyrir
að spila þarna
þrjú kvöld,
ásamt því að
borga hótel
og flug fyrir mig
og gest. Ég var bara
ánægður með þetta
og grunaði ekki neitt.

olof@frettabladid.is
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Íslensk hönnun er miklu meira en lopapeysur
Blaðamaður danska Politiken fer fögrum orðum um HönnunarMars.
MARGIR GLEÐJAST The Goonies er ein

af klassísku kvikmyndunum frá níunda
áratugnum.

Framhald
í bígerð
Leikstjórinn Richard Donner
hefur í hyggju að gera framhald
að kvikmyndinni The Goonies
sem sló í gegn árið 1986. Hann
stefnir á að fá alla leikara úr
fyrri myndinni aftur í hlutverk
sín, en meðal leikara í The Goonies voru Corey Feldman, Josh
Brolin, Sean Astin, Jeff Cohen og
Martha Plimpton.
„Þetta mun gerast. Ég er þúsund prósent viss um að það verður framhald. Ég legg börnin mín
að veði,“ er haft eftir Richard á
vefsíðunni Variety.
- lkg

Danski blaðamaðurinn Lars
Hedebo Olsen hjá Politiken
lofsamar HönnunarMars í
grein sem birtist á dögunum á vef miðilsins. Þetta er
annað árið í röð sem blaðamaðu r i n n ger i r v iðbu rð inum skil í danska blaðinu.
Fyrirsögnin er „Íslensk hönnun er miklu meira en lopapeysur“ en Olsen er yfir sig hrifinn
af HönnunarMars. Hann segir
efniviðinn, hlutina og hönnuðina vera í brennidepli á Hönn-

unarMars, og það kann hann
vel að meta. Sérstaklega hrifningu vakti hönnunarfyrirtækið
Vík Prjónsdóttir en prjónaheilgallinn þeirra heillaði blaðamanninn sem helst vildi smygla
honum með sér strax heim í
ferðatöskunni.
Greinin endar á þeim nótum
að hönnun frá Norðurlöndunum
sé á hraðri uppleið þessa dagana og að „Íslendingunum sé
svo mikil alvara að það sé næstum til að vera hræddur við“.

ÍSLAND GOT TALENT Ísland og Brasilía

eru nýjustu löndin til að framleiða Got
Talent.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Got Talent í
Heimsmetabók Guinness
Format-þátturinn Got Talent
er kominn í Heimsmetabók
Guinness sem vinsælasti formatþáttur allra tíma. Format-þáttur þýðir í raun að Got Talent er
þáttur sem fylgir vissri uppskrift
sem hægt er að staðfæra í hvaða
landi sem er.
Þátturinn fór fyrst í loftið í
Bretlandi undir nafninu Britain‘s
Got talent. Síðan þá hafa 58 lönd
gert sína útgáfu af þáttunum,
meðal annars Ísland, en sjónvarpsþátturinn Ísland Got Talent
hefur átt góðu gengi að fagna síðustu vikur á Stöð 2.
Tónlistar- og raunveruleikasjónvarpsmógúllinn Simon
Cowell á heiðurinn að formati Got
Talent en þátturinn skákaði þættinum Strictly Come Dancing sem
var hingað til talinn vinsælasti
format-þáttur heims af Heimsmetabók Guinnes.
- lkg

LÆKKUN HÚSNÆÐISLÁNA
OG VIÐBÓTARLÍFEYRISSPARNAÐUR
Fræðslufundur í Arion banka, Borgartúni 19,
miðvikudaginn 9. apríl kl. 17.15.
Á fundinum verður farið yfir fyrirhugaðar aðgerðir ríkisstjórnarinnar til höfuðstólslækkunar húsnæðislána. Auk
þess verða kostir viðbótarlífeyrissparnaðar kynntir.
Aðgerðirnar skiptast í þrennt:
· Niðurfærslu á höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána
eða með sérstökum persónuafslætti.

VINSÆLL Justin er einn vinsælasti

tónlistarmaður heims.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

· Skattfrjálsa greiðslu viðbótarlífeyrissparnaðar inn á
höfuðstól húsnæðislána.

Bætir við ﬂeiri
tónleikum

· Skattfrjálsa greiðslu viðbótarlífeyrissparnaðar upp
í útborgun á íbúð.

Tónlistarmaðurinn og verðandi
Íslandsvinurinn Justin Timberlake er búinn að bæta við þrettán
tónleikum í Norður-Ameríku
á tónleikaferðalagi sínu 20/20
Experience World Tour. Nýju
tónleikarnir eru í nóvember og
desember og fara til dæmis fram
í Portland og Atlanta.
Miðar fara í sölu þann 14. apríl
en meðlimum í aðdáendaklúbb
Justins, Tennessee Kids, gefst
kostur á að kaupa miða í forsölu
8. apríl.
Mikil spenna ríkir hér á landi
fyrir komu Justins en hann heldur tónleika í Kórnum þann 24.
ágúst. Allir miðar á tónleikana
seldust upp á svipstundu.
- lkg

Fyrirlesari er Snædís Ögn Flosadóttir, sérfræðingur á
eignastýringarsviði Arion banka.
Fundurinn stendur yfir í rúmlega klukkustund.
Léttar kaffiveitingar í boði.
Allir velkomnir – skráning á arionbanki.is

VAKTI
ATHYGLI

Danskur
blaðamaður
Politiken var
hrifinn af
HönnunarMars
og sérstaklega
af hönnun frá
Vík Prjónsdóttur.
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PSG ætlar að vinna Meistaradeildina

KÖRFUBOLTI Grindavík hefndi í gær fyrir tapið gegn
Njarðvík í fyrsta leik leik liðanna í undanúrslitum
Dominos-deildar karla. Þeir fóru til Njarðvíkur og pökkuðu
Húnunum saman, 73-95.
Grindvíkingar mættu mun beittari til leiks og tóku forystuna strax í upphafi. Hana létu þeir svo ekki af hendi.
Lewis Clinch fór á kostum í liði Grindavíkur en hann
skoraði 34 stig í leiknum. Ómar Örn Sævarsson var einnig
frábær en hann skoraði 18 stig og tók 19 fráköst.
Lykilmenn Njarðvíkur náðu sér engan veginn á strik
en Tracy Smith bar af með 29 stig. Liðin mætast næst í
Grindavík á föstudag. Vinna þarf þrjá leiki til þess að komast
í úrslit.
Næst er komið að þriðja leik KR og Stjörnunnar en hann
fer fram á fimmtudag og KR kemst í úrslitaeinvígið með sigri.

FÓTBOLTI Tveir leikir fara fram í

- hbg

átta liða úrslitum Meistaradeildar
Evrópu í kvöld. Þetta eru seinni leikir
liðanna.
Real Madrid ferðast til Þýskalands með 3-0 forskot eftir fyrri
leik liðanna á Spáni. PSG er einnig
í fínum málum en liðið vann fyrri
leikinn gegn Chelsea, 3-1.
Chelsea skoraði þó mikilvægt
útivallarmark og 2-0 sigur liðsins
á heimavelli fleytir því áfram í
undanúrslit.
Laurent Blanc, þjálfari PSG, segir
að þrátt fyrir ágæta stöðu komi ekki
til greina hjá hans liði að liggja til

baka og verja forskotið. Hann lofar
mikilli skemmtun.
„Þetta verður frábær leikur.
Chelsea mun sækja grimmt á okkur
og fyrir vikið eigum við að fá færi til
þess að sækja. Það munum við svo
sannarlega gera,“ sagði Blanc.
„Við viljum spila okkar leik þó svo
við séum á útivelli. Við höfum sett
markið mjög hátt og aðalmarkmið
liðsins er að vinna Meistaradeildina.
Ef við ætlum að vera alvörulið í
Evrópu þá þurfum við að geta stýrt
leikjum og spilað okkar leik á heimaog útivelli.“ Leikirnir hefjast klukkan
- hbg
18.45.

HEITUR Lavezzi fagnar marki í fyrri leik

liðanna.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Samstaðan er lykillinn hjá Snæfelli
Kvennalið Snæfells varð Íslandsmeistari í fyrsta sinn á sunnudagskvöldið. Hápunktur verkefnis sem lagt var af stað með fyrir ﬁmm
árum. Í Stykkishólmi hjálpast allir að en leikmenn þrífa bíla og sjá um ratleiki. Páll Óskar er vinur bæjarins og sá um stuðið.
KÖRFUBOLTI „Við lukum fagnaðar-

látunum á Hótel Stykkishólmi um
miðnætti enda vinnudagur í dag og
lífið heldur áfram,“ segir Gunnar
Svanlaugsson, formaður körfuknattleiksdeildar Snæfells, við
Fréttablaðið en hann og hans fólk
fögnuðu fyrsta Íslandsmeistaratitli kvennaliðs bæjarins á sunnudagskvöldið þegar konurnar sópuðu Haukum í lokaúrslitum.
Sigurinn er eins konar hápunktur verkefnis sem Hólmarar lögðu
af stað með árið 2009 þegar Ingi
Þór Steinþórsson var fenginn til
starfa, en hann þjálfar bæði liðin.
Hann gerði karlaliðið að Íslandsog bikarmeisturum strax á fyrsta
tímabili og er nú búinn að endurskrifa söguna í kvennakörfunni.
„Við sóttum leiðtogann okkar
suður og fórum reyndar aðeins
fram úr okkur þarna strax á fyrsta
tímabili þegar við verðum tvöfaldir meistarar í karlaflokki. Þarna
ákváðum við að byggja ofan á allt
það góða sem hafði verið gert áður.
Í fyrra skrifaði ég svo undir nýjan
þriggja ára samning við Inga Þór og
af virðingu við hann sagði ég honum
að ég sem formaður og mín stjórn
myndum vera með honum í þessu
partíi allan tímann,“ segir Gunnar.
Umgjörð er eitthvað sem Snæfellingar taka alvarlega og telja
hana hafa bein áhrif á frammistöðuna.

„Það er vel mætt á leikina hérna.
Það voru 600 manns á síðasta leik
í þúsund manna bæjarfélagi. Við
undirbúum okkur mjög vel fyrir
leiki og þeim mun betur fyrir síðasta leik. Umgjörðin er það eina
sem stelpurnar geta ekki gert neitt
í en ef við stöndum okkur vel í því
þá verða áhorfendur ánægðari og
þá leggja stelpurnar ómeðvitað
meira á sig,“ segir Gunnar, en það
hafa allir í bænum sitt hlutverk.
Páll Óskar og karlakór
„Það er flaggað að morgni hvers
einasta keppnisdags. Herramennirnir sem sjá um það fyrir mig eru
á níræðisaldri. Þeir eru vaknaðir
fyrstir og því best að semja við þá.
Við erum búnir að leggja þetta upp
þannig að nánast hver einasti bæjarbúi veit hvert hlutverk hans er á
leikdegi.“
Gunnar og félagar fóru svo alla
leið með umgjörðina í úrslitarimmunni. Þeir fengu Karlakór
Reykjavíkur til að syngja þjóðsönginn fyrir fyrsta leik og Páll
Óskar tróð svo upp á sunnudaginn.
„Það er nú ekki hægt að sérpanta svona karlakór en við
vorum svo heppnir að hann var í
æfingabúðum hérna. Páll Óskar er
tengdur þjálfaranum eins og hefur
komið fram en hann er líka mikill
vinur okkar og hjálpar okkur með
danska daga. Hann tók „We are the

champions“ fyrir okkur. Þetta var
nú eflaust í fyrsta skipti sem hann
les texta af blaði sem sýndi bara
að þetta hefur hann aldrei gert
áður. Þetta var alveg magnað hjá
honum,“ segir Gunnar.
Allir leggja sitt af mörkum
Karla- og kvennadeildin í körfunni
í Hólminum var sameinuð 2009
þegar þetta farsæla verkefni fór
af stað. Gunnar segir að reksturinn árlega sé þetta 33-34 milljónir. Félagið nýtur stuðnings öflugra
styrktaraðila en það leggur líka
töluvert í púkkið sjálft. Í Stykkishólm fer enginn til að hvíla sig.
„Við stýrum hérna jólaballinu á
hverju ári, við þrífum hús, bónum
bíla og sláum tún hjá fólki sem á
hér sumarhús. Einnig sjáum við
um ratleiki í samstarfi við Hótel
Stykkishólm. Með þessu náum við
okkur í mikla peninga og erum
líka sýnileg. Þetta finnst fólkinu
gott,“ segir Gunnar, en Snæfellingar leita því eðlilega uppi leikmenn sem tilbúnir eru að taka þátt
í þessum pakka.
„Það hefur enginn sagt nei heldur vill fólk miklu frekar koma
hingað þegar það fréttir þetta.“
Að heyra Gunnar tala um Snæfellsliðið sitt er eins og að heyra
nýbakaða móður tala um ungbarn sitt. Ástin er sönn. Það er því
kannski smá kaldhæðni að hann á

SIGURKOSS Berglind smellir kossi á föður sinni Gunnar.

einmitt barn í liðinu en Berglind
Gunnarsdóttir varð Íslandsmeistari með Snæfelli í gær. Í Haukum
var svo önnur dóttir, Gunnhildur
Gunnarsdóttir.
„Ég er svo ríkur maður. Ég á
fjögur yndisleg börn sem ég elska
öll jafnmikið. Þegar þessir leik-

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓÓJ

ir eru í gangi þá segi ég ekki orð
af virðingu við stelpurnar. Liðið
mitt heitir auðvitað Snæfell en ég
klappa fyrir því sem vel er gert.
Ég er bara stoltur faðir að eiga
stúlkur í báðum liðum. Það gerist
ekki betra en það,“ segir Gunnar
Svanlaugsson.
tom@frettabladid.is

Kolvetnaskert,
próteinríkt og fitulaust

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Hentar
fyrir LKL
mataræði

Vildi hafa Peter áfram
Jón Arnór Stefánsson sér eftir Peter Öqvist.
KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefánsson

spilaði vel í mögnuðum sigri CAI
Zaragoza gegn stórveldinu Barcelona í spænsku úrvalsdeildinni í
körfubolta um síðustu helgi.
„Ég gaf það út fyrir leikinn á
blaðamannafundi að við ættum
möguleika á að vinna Barcelona og
það fór bara nettur hlátur um salinn. Það var hlegið að mér,“ segir
Jón Arnór léttur við Fréttablaðið
um þennan merka sigur.
Enn er nóg eftir af tímabilinu
á Spáni en eins og staðan er núna
myndi Zaragoza mæta Barcelona
í fyrstu umferð úrslitakeppninnar. Það er eitthvað sem það vill
sleppa við.
„Við setjum stefnuna á fimmta
sæti. Það yrði erfitt að mæta
Barcelona, Real Madrid eða Valencia sem er að spila mjög vel.
Við eigum möguleika á móti öllum
hinum liðunum tel ég.“
Jón Arnór verður í eldlínunni

með íslenska landsliðinu í sumar
sem mætir Bosníu og Bretlandi í
undankeppni EM 2015. Þar verður
liðið með nýjan þjálfara, Kanadamanninn Craig Pedersen.
„Ég þekki bara ekkert til hans.
Ég hef samt heyrt að þetta sé góður
og nokkuð traustur þjálfari. Það er
kannski aukaatriði. Aðalatriðið er
að hann sé góður maður því Peter
[Öqvist, fráfarandi þjálfari] var
ekki bara fær þjálfari heldur góður
maður sem hægt var að leita til,“
segir Jón Arnór sem viðurkennir
að hann vildi ólmur hafa Svíann
áfram sem landsliðsþjálfara.
„Ég hefði viljað hafa minn mann
Peter áfram. Við vorum búnir að
ná miklum framförum með hann
sem þjálfara. Mér fannst það bara
sjálfsagt framhald að hann yrði
áfram en það gekk því miður ekki.
En það breytir því ekki að ég er
mjög spenntur fyrir þessu verkefni í sumar,“ segir Jón Arnór. -tom
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Walton Tungusófi

Gary

Massa

Tungusófi með hvíldarstól í enda. Til hægri
eða vinstri tunga í fjölmörgum litum, hvort
sem tauáklæði eða alklæddur leðri.

Vinsæll sófi með stuðninginn á réttum stöðum.
Hvíldarstólar í endum, raf- eða handstýrðir.
Alklæddur leðri eða tauáklæði í mörgum litum.

Stílhreinn og flottur hvíldarsófi með háu baki.
Raf- eða handstýrðir
andstýrðir
d tý ði hvíldarstólar
h íld tól í endum.
d
Til í mörgum
m litum alklæddur leðri eða tauáklæði.

Gary

Ezzy

Mobius

Tracy Lyftistóll
T
L fti tóll

Einstaklega þægilegur hægindastóll. Sérstök
mjóbaksbólstrun gerir þennan stól mjög þægilegan.
Fáanlegur raf- eða handstýrður. Margir litir í boði,
alklæddur leðri eða í tauáklæði.

Nettur og góður hægindastóll með háu
baki og stillanlegum hnakkapúða.
Raf- eða handstýrður í mörgum litum,
alklæddur leðri eða tauáklæði.

Í senn nettur og þægilegur hægindastóll.
Klassísk en nútímaleg hönnun með
þægindin í huga. Alklæddur leðri,
fáanlegur í fjölmörgum litum.

Fallegur og einfaldur í notkun fyrir þá sem
að eiga erfitt með að standa upp úr stólum.
Til bæði í tauáklæði og alklæddur leðri
í nokkrum litum.

Yuni

Espace

Fallegur horn og tungusófi. Fæst hægri eða vinstra
horn, alklæddur leðri í mörgum litum eða tauáklæði.
Nokkrar stærðarútfærslur í boði. Hvíldarstóll í enda.

Smekklegur og nettur sófi sem frábært er
að sitja í. Nokkrar stærðir í boði. Alklæddur
leðri eða tauáklæði. Mikið litaúrval.

Demetra
a svefnsófi

Rinoa tungusófi

Dawn tungusófi

Italiano

Alklæddur leðri en einnig til með áklæði. Margar
útfærslur og úrval lita. Hægri eða vinstri tungusófi

Flottur og vandaður tungusófi, alklæddur
þykku nautaleðri. Hægri eða vinstri tunga.

Flottur og mjög þæginlegur sófi.
Fáanlegur í nokkrum litum í leðri og áklæði.

Glæsilegur og vandaður svenfsófi frá Ítalíu.
Ítalíu Hægt
að fá í mörgum
gum útfærslum og litum m.a sem tungusófi.
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD

FM957 kl. 7.00

Stöð 2 kl. 19.20
Um land allt

Söngfuglarnir Erna Hrönn og Sverrir
Bergmann byrja daginn með hlustendum sínum á léttu nótunum.

Kristján Már Unnarsson
fjallar áfram um Róbert
Guðfinnsson og milljarðafjárfestingar hans
á Siglufirði. Róbert
svarar því hvernig hann
auðgaðist í útlöndum og
hvers vegna hann yfirgaf Ísland óvænt fyrir áratug eftir
að hafa náð völdum í stærsta
fyrirtæki landsins.

Castle

Scandal

Chelsea–PSG

RÚV KL. 20.40 Höfundur
sakamálasagna er fenginn til að
hjálpa lögreglunni þegar morðingi
hermir eftir atburðum í bókum
hans. Meðal leikenda eru Nathan
Fillion, Stana Katic, Molly C. Quinn
og Seamus Dever.

SKJÁREINN KL. 23.35 Olivia Pope
heldur áfram að redda ólíklegasta
fólki úr ótrúlegum aðstæðum í
skugga spillingarstjórnmálanna í
Washington. Í aðalhlutverkum eru
Kerry Washington, Tony Goldwyn og
Columbus Short.

STÖÐ 2 SPORT KL. 18.30 Bein
útsending frá síðari leik Chelsea
og Paris St. Germain í átta liða
úrslitum Meistaradeildar Evrópu.
PSG vann fyrri leikinn 3-1 og því á
brattann að sækja hjá Chelsea.

STÖÐ 2

STÖÐ 3

07:00 Barnatími Stöðvar 2
08:05 Malcolm In the Middle (14:22)
08:30 Home Edition
09:15 Bold and the Beautiful
09:35 Doctors

VORSPRETTUR!

20

%

AFSLÁTTUR

AF ÖLLUM VÖRUM

VORSPRETTI
LÝKUR Í DAG

10:15 The Wonder Years (3:24)
10:40 The Middle (20:24)
11:05 White Collar (16:16)
11:50 Flipping Out (2:11)
12:35 Nágrannar
13:00 The X-Factor US (8:26)
13:50 Covert Affairs (2:16)
14:35 In Treatment (19:28)
15:05 Sjáðu
15:35 Ozzy & Drix
16:00 Scooby-Doo! Leynifélagið
16:25 Mike & Molly (6:24)
16:45 How I Met Your Mother (8:24)
17:10 Bold and the Beautiful
17:32 Nágrannar
17:57 Simpson-fjölskyldan (10:22)
18:23 Veður
18:30 Fréttir Stöðvar 2
18:47 Íþróttir
18:54 Ísland í dag

12:15
12:35
13:00
13:40
14:00
14:20
15:05
15:45
16:30
17:10
17:55
18:35
19:00
19:40
20:25
20:55
21:35
22:20
23:00
23:40
00:20
01:05
01:50
02:35
03:05
03:50

Simpson-fjölskyldan (21:22)
Friends (21:24)
Pretty Little Liars (7:25)
Mindy Project (21:24)
Suburgatory (21:22)
Glee (21:22)
Hart of Dixie (21:22)
Gossip Girl (21:24)
The Carrie Diaries (8:13)
Pretty Little Liars (21:22)
Junior Masterchef Australia
Baby Daddy (3:16)
Home Edition (24:26)
Hart Of Dixie (8:22)
Þriðjudagskvöld með Frikka Dór
Nikita (8:22)
Southland (3:10)
Revolution (6:22)
Arrow (17:24)
Tomorrow People (7:22)
Home Edition (24:26)
Hart Of Dixie (8:22)
Pretty Little Liars (7:25)
Þriðjudagskvöld með Frikka Dór
Nikita (8:22)
Southland (3:10)

19:11 Veður
19:20 Um land allt
19:45 New Girl (19:23)
20:10 Mike & Molly (10:23)
20:35 The Mentalist (16:22)
21:20 The Smoke (1:8)
22:05 Bones (23:24)
22:50 Daily Show: Global Edition
23:15 Grey‘s Anatomy (17:24)
00:00 Rita (4:8)
00:45 Believe (3:13)
01:30 Crossing Lines (2:10)
02:20 Burn Notice (10:18)
03:00 Fringe (2:22)
03:45 The Mentalist (16:22)
04:30 Mike & Molly (6:24)
04:55 How I Met Your Mother (8:24)
05:20 Simpson-fjölskyldan (10:22)

08:00 Áfram Diego, áfram! 08:24 Svampur
Sveinsson 08:45 Hvellur keppnisbíll 08:55
UKI 09:00 Ævintýri Tinna 09:25 Brunabílarnir
09:47 Tom and Jerry 09:55 Rasmus Klumpur
10:00 Skógardýrið Húgó 10:23 Latibær 10:47
Ævintýraferðin 11:00 Dóra könnuður 11:24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 11:45 Doddi litli
11:55 Sumardalsmyllan 12:00 Áfram Diego,
áfram! 12:24 Svampur Sveinsson 12:45 Hvellur
keppnisbíll 12:55 UKI 13:00 Ævintýri Tinna 13:25
Brunabílarnir 13:48 Tom and Jerry 13:55 Rasmus
Klumpur 14:00 Skógardýrið Húgó 14:22 Latibær
14:46 Ævintýraferðin 15:00 Dóra könnuður
15:24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 15:45 Doddi
litli 15:55 Sumardalsmyllan 16:00 Áfram Diego,
áfram! 16:24 Svampur Sveinsson 16:45 Hvellur
keppnisbíll 16:55 UKI 17:00 Ævintýri Tinna 17:22
Brunabílarnir 17:45 Tom and Jerry 17:55 Rasmus
Klumpur 18:00 Skógardýrið Húgó 18:22 Latibær
18:46 Ævintýraferðin 19:00 Latabæjarhátíð í
Höllinni 20:15 Sögur fyrir svefninn

18:10 Friends (15:24)

15:00 Spænsku mörkin
15:30 Njarðvík - Grindavík
17:00 Liðið mitt Snæfell
17:30 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
18:00 Meistaradeildin - upphitun
18:30 Chelsea - PSG BEINT
20:45 Meistarad. - meistaramörk
21:15 Dortmund - Real Madrid
23:05 Meistarad. Evrópu Chelsea - PSG
00:55 Meistarad. - meistaramörk

18:35 Seinfeld (1:22)
19:00 Modern Family (6:24)
19:25 Two and a Half Men (10:23)
19:50 Kalli Berndsen - Í nýju ljósi (6:10)
20:15 Veggfóður (20:20)
21:00 Twenty Four (9:24)
21:40 Anna Pihl (4:10)
22:25 Lærkevej (2:10)
23:10 Chuck (1:13)
23:50 The Fixer (3:6)

01:40 Anna Pihl (4:10)
03:05 Tónlistarmyndbönd

13:30 Aston Villa - Fulham

17:00 Premier League World
17:30 Chelsea - Stoke
19:10 Season Highlights
20:05 Ensku mörkin

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

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

06:00 Pepsi MAX tónlist
08:00 Cheers (13:26)
08:25 Dr. Phil
09:05 Pepsi MAX tónlist
16:05 Titanic - Blood & Steel (2:12)
16:55 Got to Dance (13:20)
17:45 Dr. Phil
18:25 Top Chef (3:15)
19:10 Cheers (14:26)

20:25 Parenthood (14:15)
21:10 The Good Wife (9:22)
22:00 Elementary (14:24) Sherlock
Holmes og Dr. Watson leysa flókin sakamál í New York-borg nútímans. Síðustu
þáttaröð lauk með því að í ljós kom að
unnusta Sherlocks, Irine Adler, var Moriarty prófessor.
22:50 The Tonight Show
23:35 Scandal (12:22)
00:20 Elementary (14:24)
01:10 The Tonight Show
02:00 Pepsi MAX tónlist

06:00 Motors TV 12:35 Bundesliga Highlights
Show 13:25 Borussia Dortmund - Vfl Wolfsburg
15:25 Vitesse - AFC Ajax 17:25 Heerenveen
- PSV Eindhoven 19:25 Dutch League Highlights 20:00 Dutch League - Highlights
21:00 Dutch League - Highlights 22:00 Dutch
League - Highlights 23:00 Motors TV

13:35 Diary of a Wimpy Kid
15:15 Bowfinger
16:50 New Year‘s Eve
18:45 Diary of a Wimpy Kid
20:25 Bowfinger
22:00 Rampart

21:30 Ensku mörkin - neðri deild

23:45 Rise Of The Planet Of The Apes

22:00 Newcastle - Man. Utd.

01:30 Still Waiting

23:40 Hull - Swansea

03:00 Rampart

FM 88,5 XA-Radíó
FM 90,1 Rás 2

SKJÁREINN

11:40 New Year‘s Eve

21:00 Destination Brazil

ÚTVARP

18:30 Viðtalið Siddartha Kaul Þóra
Arnórsdóttir ræðir við Siddharta Kaul, forseta SOS-barnaþorpanna á alþjóðavísu.
Hann hefur tengst starfsemi samtakanna
frá tíu ára aldri, en faðir hans stýrði byggingu fyrstu barnaþorpanna á Indlandi á 7.
áratugnum. Eftir háskólanám í listum og
arkitektúr hóf Siddharta Kaul störf fyrir
SOS-barnaþorpin og hefur hann unnið
að uppbyggingu starfseminnar um allan
heim síðan, undanfarin tvö ár sem forseti þeirra.
19:00 Fréttir
19:25 Veðurfréttir
19:30 Íþróttir
19:40 Kastljós
20:10 Leiðin á HM í Brasilíu
20:40 Castle
21:25 Djöflaeyjan
22:00 Tíufréttir
22:15 Veðurfréttir
22:20 Thorne: Hræðslupúki (2-3)
Breskir þættir um rannsóknarlögreglumanninn Tom Thorne sem nú virðist leita
tveggja raðmorðingja í einu. Aðalhlutverk:
Lorraine Ashbourne og Brana Bajic. Atriði
í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
23:05 Spilaborg (8-13) House of Cards
23:55 Kastljós
00:20 Fréttir
00:30 Dagskrárlok

01:00 Veggfóður (20:20)

11:50 Everton - Arsenal

15:40 Messan

18:25 Táknmálsfréttir

00:35 Kalli Berndsen - Í nýju ljósi (6:10)

02:25 Lærkevej (2:10)

15:10 Chelsea - Tottenham 2003

18:10 Sveppir ( 6 af 26 )

20:00 The Millers (13:22)
17:45 Strákarnir

13:20 Real Sociedad - Real Madrid

17:15 Músahús Mikka

19:35 Sean Saves the World (13:18)

05:45 Fréttir og Ísland í dag

07:00 Njarðvík - Grindavík

16:20 Ástareldur Sturm der Liebe

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

08:00 PGA Tour 11:00 Golfing World 11:50
LPGA Tour 14:50 PGA Tour 17:50 Golfing World
18:40 PGA Tour - Highlights 19:35 PGA Tour

20:00 Hrafnaþing 21:00 Stjórnarráðið 21:30
Skuggaráðuneytið

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 Kaninn

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun
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Úr sveittri rútu á stóran leikvang

BESTI BITINN

Þúsundþjalasmiðurinn Jón Þór Sigurðsson er tvöfaldur Íslandsmeistari í skotﬁmi, trommari í hljómsveitinni Diktu og ﬂugmaður hjá Flugfélaginu Ernir.

Ein með remolaði, steiktum lauk og
tómatsósu á Bæjarins bestu er gjörsamlega ómissandi.
Sunneva Sverrisdóttir
sjónvarpskona

„Þetta er rosalega skemmtilegt
sport,“ segir Jón Þór Sigurðsson,
hljómsveitarmeðlimur Diktu, en
hann varð nýverið Íslandsmeistari í skotfimi í flokki liggjandi
fimmtíu metra riffils.
Jón Þór hefur ekki stundað
skotfimi lengi. „Þetta er smá
grillað því ég byrjaði bara að
æfa í lok árs 2009,“ útskýrir
hann, en Jón Þór varð Íslandsmeistari í sama flokki tveimur
árum síðar, árið 2011, og var í

kjölfarið tekinn inn í landsliðið
í skotfimi.
„Síðan var ég bara mættur
fyrir Íslands hönd á smáþjóðleikana í Liechtenstein,“ bætir
hann við, en hann hafnaði í
þriðja sæti á leikunum.
„Við vorum einmitt um þetta
leyti að koma úr þriggja vikna
tónleikaferðalagi þegar ég fór
beint að keppa á smáþjóðaleikunum,“ útskýrir hann, en ásamt
því að vera afreksmaður í skot-

fimi þá spilar hann á trommur í
hljómsveitinni Diktu og er flugmaður hjá Flugfélaginu Ernir.
„Þannig að ég fór beint úr
sveittri hljómsveitarrútu og
inn á stóran leikvang að heilsa
áhorfendum,“ segir hinn fjölhæfi Jón Þór að lokum og hlær.

ÍSLANDSMEISTARI Jón Þór Sigurðsson

er vígalegur með riffilinn.
MYND/EINKASAFN

KATLA FUND
Société d'Investissement à Capital Variable
14, boulevard Royal – L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S. Luxembourg B 96.002
(the “SICAV“)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors is pleased to convene the shareholders of KATLA FUND to attend the annual general
meeting to be held at the registered office of the SICAV on 17 April 2014 at 10.00 a.m. with the following agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Report of the Board of Directors and of the approved statutory auditor
Approval of the annual accounts as at 31 December 2013
Allocation of the results
Discharge to the directors
Renewal of the mandate of the approved statutory auditor
Statutory elections
Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions
will be taken by simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV.
Shareholders, who wish to attend the annual general meeting, are requested to inform the Board of Directors
(Fax nr: +352 49 924 2501 – ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days prior to the annual general meeting.

(60+)

ÚRVALSFÓLKSFERÐ
Tenerife 2. – 21. maí

Best Tenerife

La Siesta

Hálft fæði innifalið

Hálft fæði innifalið

VERÐ FRÁ

TILBOÐSVERÐ

231.900 KR.

208.900 KR.

á mann miðað við 2 fullorðna í tvíbýli.
Brottför: 2. maí
Heimkoma: 21. maí.

á mann miðað við 2 fullorðna í tvíbýli.
Brottför: 2. maí
Heimkoma: 21. maí

Skemmtanastjóri
á Tenerife
Kjartan Trausti

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

SKÍTAMÓRALL Hljómsveitin fékk bara að heita Mórall þegar
hún tróð upp í fyrsta sinn á Þjóðhátíð árið 1991.

VINSÆLIR Sveitin Kaleo var valin nýliði ársins á Hlustenda-

verðlaununum og plata hennar Kaleo plata ársins.

Kaleo, Mammút og
Skítamórall í Eyjum
Tilkynnt hefur verið hverjar þrjár fyrstu hljómsveitirnar sem spila á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum verða en miðasala á hátíðina hefst um miðjan apríl. Hátíðin fagnar
140 ára afmæli í ár. Skítamórall spilaði fyrst á hátíðinni árið 1991 en Mammút og
Kaleo hafa aldrei troðið upp í Eyjum. Allar sveitirnar lofa nýju efni í Herjólfsdal.
„Þetta gerist á fimm ára fresti, við
spiluðum síðast árið 2009, þar á
undan árið 2004 og ég held meira að
segja að við höfum spilað í Eyjum
árið 1999. Það er mikil tilhlökkun
innan hópsins,“ segir Herbert Viðarsson, bassaleikari hljómsveitarinnar Skítamórals. Hljómsveitin treður upp á Þjóðhátíð í Eyjum
ásamt hljómsveitunum Kaleo og
Mammút. Þjóðhátíð í Eyjum fagnar
140 ára afmæli í ár og verður meira
lagt í dagskrána í ár en oft áður.
Kaleo, Mammút og Skítamórall eru
fyrstu þrjú böndin sem tilkynnt eru
á hátíðinni og verða fleiri listamenn
tilkynntir á næstunni.
„Þetta verður geðveikt. Við reynum alltaf að toppa síðasta skiptið
og það var ógeðslega gaman fyrir
fimm árum. Þetta verður hápunktur
sumarsins og flott að loka sumrinu
þarna,“ bætir Herbert við. Hljómsveitin gaf nýverið út lagið Þú ert
ein af þeim og segir Herbert að þeir
ætli að bjóða upp á fleiri ný lög í
Eyjum um verslunarmannahelgina.
Skítamórall spilaði fyrst á Þjóðhátíð
árið 1991 og man Herbert vel eftir
því. Þá voru meðlimir sveitarinnar
aðeins fimmtán ára gamlir.
„Við sættum okkur við allt og
kipptum okkur ekkert upp við það
þegar við vorum sóttir á pallbíl sem
var fullur af fiski og þurftum við að
sitja innan um fiskikörin. Svo fengum við ekki að heita Skítamórall.
Árna Johnsen og þeim í þjóðhátíðarnefnd fannst það fulldónalegt nafn
þannig að þeir tóku skítinn framan
af nafninu og við hétum bara Mórall
frá Selfossi.“
„Við erum súper spenntir. Við
erum byrjaðir að vinna í nýju efni
sem skilar sér í spilun á næstunni.
Við tökum klárlega nýtt efni á
Þjóðhátíð ásamt einhverju af plötunni okkar, Kaleo,“ segir Jökull
Júlíusson, söngvari hljómsveitarinnar Kaleo. Hann segir að hljómsveitarmeðlimirnir hafi ekki hikað
þegar þeir voru beðnir um að troða
upp á hátíðinni.
„Það var aldrei spurning þegar
okkur bauðst að spila á Þjóðhátíð.
Þetta er örugglega langskemmtilegasta gigg sem maður fær á Íslandi.“
Þetta er í fyrsta sinn sem sveitin spilar á Þjóðhátíð en sveitin var

ÞRENNA Mammút hlaut þrenn verðlaun á Íslensku tónlistarverðlaununum. Plata

sveitarinnar, Komdu til mín svarta systir, var valin plata ársins í flokknum popp og
rokk og plötuumslagið það besta. Þá var lagið Salt með hljómsveitinni einnig valið
lag ársins í sama flokki.

STAÐREYNDIR UM ÞJÓÐHÁTÍÐ 2014
• Þjóðhátíð í Eyjum fagnar 140 ára afmæli sínu í ár
• Þjóðhátíðarnefnd lofar glæsilegri dagskrá í tilefni af afmælinu
• Hátíðin fer fram dagana 1. til 3. ágúst
• Miðasala hefst mánudaginn 14. apríl á síðunni dalurinn.is

sigursæl á nýafstöðnum Hlustendaverðlaunum og sópaði til sín þrennum verðlaunum.
„Hinir strákarnir hafa farið
áður á Þjóðhátíð að skemmta sér
en ég hef aldrei farið þannig að
þetta er aukagleði fyrir mig,“
bætir Jökull við.
Alexandra Baldursdóttir í hljómsveitinni Mammút er líka full tilhlökkunar fyrir hátíðinni en meðlimir sveitarinnar hafa aldrei sótt
hana heim.
„Við erum mjög spennt. Við
höfum aldrei farið á Þjóðhátíð. Tónlistarstefnan okkar hefur ekki beint
verið fyrir markhópinn á hátíðinni
þannig að við vorum mjög ánægð
með að vera beðin að spila. Við
erum sérstaklega ánægð því það
eru alltaf einhverjir fordómar gagnvart Þjóðhátíð þannig að þetta verður góð vísindaferð. Við erum mjög
spennt fyrir því að prófa að spila
fyrir nýtt fólk og ánægð með að fá
þetta tækifæri,“ segir Alexandra,

Svo fengum við ekki
að heita Skítamórall.
Árna Johnsen og þeim í
þjóðhátíðarnefnd fannst
það fulldónalegt nafn
þannig að þeir tóku skítinn framan af nafninu og
við hétum bara Mórall frá
Selfossi.
Herbert Viðarsson

en árið er fullbókað hjá sveitinni.
„Við erum að spila rosalega mikið
í sumar. Gítarleikarinn okkar, hann
Arnar, er búinn að vera í Finnlandi
í tvo mánuði og kemur heim á morgun. Við iðum í skinninu að komast í
húsnæði og æfa saman. Við ætlum
eiginlega að taka íslenskan festivalatúr í sumar og erum búin að
bóka okkur á flestar hátíðir.“
liljakatrin@frettabladid.is

ÞRIÐJUDAGS
DOMINO’S
Miðstærð af pizzu með 3 áleggstegundum að eigin vali.
Ef þú sækir. Gildir fyrir klassískan, ítalskan og lauﬂéttan botn.
tn.

2 L AF COKE ZERO Á 100 KR.
Fáðu þér ískalda 2 lítra Coke Zero á aðeins 100 kr.
með þriðjudagstilboðinu! Gildir aðeins í dag, 8. apríl.

nka, pepperoni og nautah
K J Ö T V E IS L A : Ski
akk

SÍMI 58 12345

DOMINO’S APP

WWW.DOMINOS.IS

Opið allan sólarhringinn
g
í Engihjalla ogg
Vesturbergi

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
Snorri og Ásgeir leggja
land undir fót
Lundúnir, Liverpool og Manchester
eru meðal þeirra borga þar sem
söngfuglarnir Ásgeir Trausti og
Snorri Helgason munu koma saman
fram í mánuðinum.
Tónlistarmennirnir flinku hafa
nokkrum sinnum áður stigið saman
á svið og þeir halda nú saman fimm
tónleika á næstu
sjö dögum.
Þeir fyrstu
fara fram í
Union-kapellunni í Lundúnum í kvöld.
Ferðalaginu
lýkur svo með
tónleikum í
Manchester
þann 13. apríl
næstkomandi.
- bá

Belfort ódýrari í
Danmörku
Úlfurinn á Wall Street, Jordan Belfort, heldur söluráðstefnu þann
6. maí í Hörpu. Miðaverð á viðburðinn er frá 39.900 krónum og
upp í 49.900 krónur. Fyrirlesturinn
sem Belfort heldur stendur í fjóra
tíma og kynnir hann meðal annars
sölukerfið Straight Line Persuasion.
Belfort heldur þriggja tíma fyrirlestur
í Danmörku í september og kostar
aðeins 340 danskar krónur á hann,
rétt rúmlega sjö þúsund krónur. Jón
Gunnar Geirdal stendur fyrir
komu Belforts til landsins
og hefur engar skýringar
á því af hverju talsvert
ódýrara er að fræðast
hjá Úlfinum í
Danmörku
en á
Íslandi.
- lkg

Mest lesið
1 Vigdís segir rök í ESB-skýrslu vera
haldlaus
2 Finnur ennþá lykt af blóðinu
3 Þessi jó jó drengur er svo með´etta
4 Finnar komust óvænt í undankeppni
EM 2016 | Geta mætt Íslandi
5 „Bara alls ekki nógu gott“
6 Virðisaukaskattur á matvöru, tónlist
og bækur gæti hækkað

FAGLEG
FASTEIGNAÞJÓNUSTA

Þórunn Pálsdóttir
Sölufulltrúi
Byggingarverkfr., MBA
thorunnp@remax.is

773 6000
Þórunn Gísladóttir
Löggiltur fasteignasali
510 7900
thorunn@remax.is

RE/MAX Lind U Hlíðasmára 6 UÊ201 Kópavogur

DREIFING: dreifing@postdreifing.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

