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Voru viðbúin því að skipið myndi springa
„Við brugðumst fljótt við. Þegar við 

fréttum að hætta væri á að skipið 
myndi springa, drógum við allar gard-

ínur fyrir, ef ske kynni að sprenging yrði og 
rúður gætu brotnað hjá okkur,“ segir Særún 
Þorláksdóttir, leikskólastjóri á Vesturkoti. 

Leikskólinn lenti inni í reykjarmekkinum 
þegar eldur blossaði upp í flutningaskip-
inu Fernöndu í Hafnarfjarðarhöfn í byrjun 
mánaðarins eins og sjá má hér á myndinni. 
Á tímabili var óttast að skipið gæti sprungið.

Áhyggjufullir foreldrar settu samband við 

bæði leikskólann Vesturkot og Hvaleyrar-
skóla meðan eldurinn logaði í Fernöndu, en 
betur fór en á horfðist og börn áttu góðan 
dag í skóla og leikskóla, þrátt fyrir að dagur-
inn færi öðruvísi en ætlað var í upphafi. 

Ítarleg umfjöllun á bls. 8.
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Áfrýjar auðlegðarskatts-
máli til Hæstaréttar
Guðrún Lárusdóttir, útgerðar-

kona í Stálskipum í Hafnarf-
irði, hyggst áfrýja niðurstöðu 

héraðsdóms Reykjavíkur í auðlegðar-
skattsmálinu til Hæstaréttar. Þetta 
staðfestir Garðar Valdimarsson lög-
maður hennar. 

Guðrún stefndi íslenska ríkinu þar 
sem hún telur að auðlegðarskattur 
stríði gegn eignarréttarákvæði stjórn-
arskrár og jafnræðisreglu. Hún telur 
einnig að innheimta skattsins gangi 
gegn mannréttindasáttmála Evrópu. 
Hún krafðist þess fyrir héraðsdómi 
að fá endurgreiddan auðlegðarskatt og 
viðbótarauðlegðarskatt, fyrir árin 2010, 
2011 og 2012, samtals um 36 milljónir 
króna. Héraðsdómur sýknaði íslenska 
ríkið af öllum kröfum Guðrúnar. 

Stálskip eru fjölskyldufyrirtæki 
og gera einn togara út frá Hafnar-

firði. Reksturinn hefur gengið vel 
undanfarin ár. Sem dæmi má nefna 
að eigendur greiddu sér vel yfir 110 
milljónir króna í arð fyrir árið 2011, 
en Guðrún á 40% hlut í fyrirtækinu 
ásamt manni sínum. Þá nam hagnaður 
félagsins hátt í 740 milljónum króna, 
en var yfir hálfur milljarður króna árið 
á undan. 

Auðlegðarskattur hefur verið 
greiddur af hreinni eign sem er um-
fram mörk sem hafa verið í kringum 
hundrað milljónir króna fyrir hjón. 
Auðlegðarskatturinn skilaði ríkissjóði 
um 18 milljörðum króna árin 2010-12 
og gert er ráð fyrir því að hann skili 
yfir sextán milljörðum króna til við-
bótar í ríkiskassann á þessu ári og hinu 
næsta, en ríkisstjórnin hefur lýst því 
yfir að innheimta skattsins verði ekki 
framlengd.

Hanna Birna: 

„Löglega 
teknar  
ákvarðanir“
í Gálgahrauni

Framganga lögreglunnar gagnvart 
Hraunavinum var rædd á Alþingi 
í byrjun vikunnar. Tugir lögreglu-

manna voru komnir í Gálgahraun 
morguninn sem Vegagerðin hugðist 
halda áfram framkvæmdum við veg í 
gegnum hraunið. Lögreglumenn kröfð-
ust þess að fólk færði sig, og þegar það 
sat sem fastast, var það handtekið. Sumir 
voru færðir á lögreglustöð og látnir sitja 
í klefa klukkustundum saman án þess 
að á þá væri yrt. Ómar Ragnarsson var 
í hópi hinna handteknu. 

Valgerður Bjarnadóttir, þingkona 
Samfylkingarinnar, sagði að framganga 
lögreglunnar hefði verið „sérkennileg“ 
og vildi að Hanna Birna Kristjánsdóttir, 
innanríkisráðherra og þingkona Sjálf-
stæðisflokksins skýrði hvernig ákvörðun 
um aðkomu lögreglu hefði verið tekin. 

„Ráðherra hefur ekki afskipti af eins-

taka lögregluframkvæmdum,“ sagði 
Hanna Birna. Um fjölda lögreglumanna 
í Gálgahrauni sagði Hanna Birna að 
menn vildu fara vandlega í aðgerðir af 
þessu tagi. Þess vegna hefðu lögreglu-
menn verið svo margir. 

Valgerður gagnrýndi að lögregla 
hefði gengið hart fram. „Mér finnst að 
minnsta kosti skrítið að fólk sem telst 
mjög friðsamt sé sett í einangrun í fjóra 
tíma. Finnst ráðherranum þetta alveg 
eðlilegt. Finnst honum ekki eins og 
það ríki óskapleg harka þarna innan 
lögreglunnar?“

Hanna Birna sagði að sér þætt miður 
þegar lögregla þyrfti að „blanda sér í 
mál með þessum hætti“. Hún sagið að 
þetta mál snerist um „löglega teknar 
ákvarðanir“ en þarna „þurfti að gera 
þetta til að tryggja að framkvæmdin 
næði fram að ganga“.

Einkaaðilar vilja kaupa stóran hlut í HS veitum  sem dreifa 
rafmagni í bænum og drykkjarvatni á Suðurnesjum:

„Samfélagsþjónusta 
fyrst og fremst“
„Einkaaðilar sem koma inn í svona 

rekstur þurfa að setja sig undir 
ákveðin skilyrði. Þetta er sam-

félagsþjónusta fyrst og fremst,“ segir 
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, bæj-
arstjóri í Hafnarfirði. 

Fjárfestir fær úrslitavald
Fjárfestingafélag Heiðars Más Guð-
jónssonar, Ursus, hyggst kaupa um 
þriðjungshlut í HS veitum, sem meðal 
annars færa Hafnfirðingum rafmagn 
og Suðurnesjamönnum drykkjarvatn 
og heitt vatn auk rafmagns. Hlutinn 
ætlar Ursus að kaupa af Reykjesbæ 
og Orkuveitu Reykjavíkur auk hluta 
Grindavíkur, Sandgerðis, Garðs og 
Voga. Til stendur að greiða ríflega 3 
milljarða króna fyrir hlutina í heild. En 
fram kom í fréttum RÚV í vikunni að 
forsenda kaupanna sé að Ursus eignist 
samanlagt meira en þriðjung í félaginu. 
Kaupin eru háð þeim skilyrðum að tveir 
þriðju hluthafa þurfi að samþykkja allar 
meiriháttar ákvarðanir. Það þýðir að 
ef af kaupunum verður, hefur einka-
fyrirtækið Ursus úrslitavald yfir öllum 
slíkum ákvörðunum.

Býst ekki við eðlis-
breytingu á fyrirtækinu
„Í prinsippinu er þetta opinber starf-
semi og okkur er settur ákveðinn lagara-
mmi,‘“ segir Guðrún Ágústa um málið, 
en lög kveða á um að opinberir aðilar 
verði að eiga að minnsta kosti helming 
í veitufyrirtækjum. Hafnarfjörður og 
Reykjanesbær munu samanlagt eiga 
meira en helmingshlut í HS veitum, 
þótt af kaupunum verði.

En nú kemur fjárfestir inn í þennan 
rekstur, væntanlega til þess að græða á 

því peninga. Hvað getur það haft í för 
með sér fyrir fyrirtækið?

„Ég geri ekki ráð fyrir að það verði 
einhver eðilisbreyting á stefnu eða 
rekstri fyrirtækisins með innkomu 
Ursusar. Ég tel frekar að þetta sýni að 
einkaaðilar vilji stíga inn og taka þátt í 
samfélagsþjónustunni.“

Hafnarfjörður nýtir ekki 
forkaupsrétt
Hafnarfjarðarbær á forkaupsrétt að 
þeim hlutum sem Ursus vill kaupa. 
Það þýðir að Hafnarfjarðarbær mun fá 
gögn sem tengjast sölunni inn á borð 
til sín. En er líklegt að bærinn gangi 
inn í kaupin?

„Ég hef ekki trú á því að bærinn muni 
nýta forkaupsréttinn,“ segir Guðrún 
Ágústa. Hún segir að þegar hin sveitar-
félögin vildu selja hefði jafnframt verið 
spurt hvort hlutur Hafnarfjarðar væri 
falur. „Við töldum að það ætti ekki að 
selja hann. Þetta er samfélagslegt fyrir-
tæki og mikilvæg grunnþjónusta. Við í 
Hafnarfirði eru ekki að selja okkar hluti 
í hendurnar á einkaaðilum.“

Aukin 
umsvif á 
kvartmílu-
brautinni
Kvartmíluklúbburinn stefnir 

á aukin umsvif á kvartmílu-
brautinni við Álfhellu, en 

félagið og Ökukennarafélag Íslands 
hafa samið um nýtingu brautarinnar til 
ökukennslu. Í tengslum við samkomu-
lagið verða gerðar nokkrar lagfæringar 
á kvartmílubrautinni og nýjar lagðar. 
Ökukennarafélagið ætlar að kosta allar 
breytingar. Hugmyndin er að brautir 
verði nýttar til ökukennslunnar fram að 
kvöldmat, mánudaga til fimmtudaga, 
og til klukkan fjögur á föstudögum. Á 
öðrum tímum verði brautir til afnota 
fyrir kvartmíluklúbbinn. 

Ríkið sker niður framlög 
til almenningssamgangna
„Ekkert samráð hefur átt sér stað við 

sveitarfélögin á höfuðborgarsvæð-
inu um þessa breyttu stefnu, sem mun 
að óbreyttu þýða umtalsverðan niður-
skurð í þjónustu Strætó á höfuðborgar-
svæðinu,“ segir Gunnar Axel Axelsson, 
bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar og 
formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar. 

Hann vísar til samnings ríkisins 
við sveitarfélögn um að ríkið leggi 
900 milljónir króna til almennings-
samgangna á móti óskertu framlagi 

sveitarfélaganna í tíu ár. Skilyrði fyrir 
þessu hafi verið að sveitarfélögin 
drægju ekki úr sínu framlagi. Þrátt 
fyrir augljósan árangur af verkefninu, 
vaxandi hóp farþega og aukna vitund 
um mikilvægi almenningssamgangna 
hyggist ríkisstjórnin einhliða skera 
niður framlög til verkefnisins. 

Upplýsingafulltrúi Strætó bendir á 
að farþegum í Hafnarfirði hafi fjölgað 
um meira en 50 prósent í fyrra. 

Sjá nánar bls. 4 og 12. 

Eigendur 
HS veitna
Stærsti eigandi HS veitna, sem 

varð til við uppskiptingu Hita-
veitu Suðurnesja fyrir nokkrum 
árum, er Reykjanesbær. Hafnar-
fjarðarbær á ríflega 15 prósenta 
hlut í fyrirtækinu. Vestmannaeyjar 
áttu hlut í Hitaveitu Suðurnesja en 
seldu hann frá sér. HS veitur sjá um 
ferskvatnsveitu til Eyja. Ursus vill 
kaupa allan hlut Orkuveitunnar, 
Grindavíkur, Garðs, Sandgerðis og 
Voga, auk um 15 prósenta hlutar af 
Reykjanesbæ.

Eigandi Hlutfall (%)

Reykjanesbær 66,74831%

OR 16,58220%

Hafnarfjarðarbær 15,41780%

Grindavíkurbær 0,50903%

Sandgerðisbær 0,32298%

Garður 0,32004%

Vogar 0,09964%
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Það vakna alvarlegar spurningar um samfélagið þegar við erum farin að 
einkavæða drykkjarvatnið. Þá erum við komin út á ansi hálar brautir. 
Þetta er samt sem áður tilfellið. Reykjanesbær ásamt fleiri sveitarfé-

lögum og Orkuveitu Reykjavíkur ætla að selja stóran hlut í HS veitum til 
fjárfestis. Samkvæmt skilmálum sölunnar, sem fjallað er um hér í blaðinu, þá 
mun einkafyrirtæki þetta í reynd ráða öllum meiriháttar ákvörðunum sem 
teknar verða, enda þótt það eigi minnihluta í fyrirtækinu.
Spyrja má hver sé tilgangurinn með milljarðakaupum á hlutum í veitufyrirtæki. 
Samkvæmt gildandi lögum eiga opinberir aðilar ávallt að eiga meirihluta í slíku 
fyrirtæki. Þeim eru enn fremur sett mörk hvað varðar verðskrár, arðsemi eigin 
fjár, lántökur og fleira. Spyrja má hvort núverandi ríkisstjórn sjálfstæðismanna 
og framsóknarmanna hyggi á einhverjar breytingar á þessu fyrirkomulagi, 
sem með sanni má segja að sé ein grunnstoða samfélagsþjónustunnar.

Fjárfestar leitast alla jafna við að ná fjárhagslegum gróða út úr fjárfestingum 
sínum. En gróðinn af veitufyrirtækinu er ekki peningalegur. Hann er samfé-
lagslegur. Hann er ekki fólginn í peningum sem teknir eru út úr fyrirtækinu, 
heldur vatninu sem kemur úr krananum þegar þú skrúfar frá heima hjá þér.

Vatn til drykkjar er hverri manneskju nauðsynlegt. Vatnsveita er hluti af 
okkar mikilvægustu grunnþjónustu. Allir eiga rétt á drykkjarvatni og það er 
bundið í alþjóðlega sáttmála.

Frá því að Hitaveitu Suðurnesja var skipt í tvö félög HS orku og HS veitur, 
hefur veituhlutinn verið í eigu sveitarfélaga. Það er þarflaust að rekja hér allt 
sem gerst hefur frá því að Hannesi Smárasyni og viðskiptafélögum hans var 
seldur hlutur í Hitaveitu Suðurnesja. Engum virðist þó hingað til dottið í hug 
að selja drykkjarvatnið sitt til fjárfesta, enda þótt Vestmannaeyingar hafi selt 
sína hluti til annarra sveitarfélaga.

Nú er það Reykjanesbær sem selur stóran hlut úr sinni eigu og sömuleiðis 
Orkuveita Reykjavíkur sem ætlar alveg út, ásamt Grindavík, Garði, Sandgerði 
og Vogum, sem framvegis verða með öllu áhrifalaus um drykkjarvatn, heitt 
vatn og rafmagn í sínum sveitarfélögum. Opinberir aðilar munu samt sem 
áður eiga meira en helming í fyrirtækinu. Reykjanesbær heldur enn stórum 
hlut og Hafnfirðingar ætla ekki að selja, enda þótt það hafi staðið til boða. 
En spyrja má hvers vegna Reykjanesbær, Reykjavík og hinir bæirnir taka 
þátt í þessu? Eru þessi sveitarfélög svo illa stödd að þau þurfa að selja frá sér 
drykkjarvatnið? Sömuleiðis má setja spurningamerki við að fjárfestar sem 
hingað til hafa aðeins haft peningalegan gróða að markmiði ætli nú allt í einu 
að taka þátt í samfélagslegum rekstri. Rekstri þar sem gróðinn er einungis 
fólginn í hagsæld íbúanna, sem búa við örugga raforkuflutninga, heitt vatn 
til baða og þvotta og vatn til drykkjar.

Hér eiga kjörnir fulltrúar að standa í lappirnar. Hagsmunir almennings eiga 
alltaf ganga fyrir gróðavon fjárfesta. Það er gott að Hafnfirðingar standi við pr-
insippin og haldi sínum hlut, en það er verra ef kjörnir fulltrúar í Reykjanesbæ 
og  öðrum sveitarfélögum, treysta sér ekki til þess að verja almenning og fela 
einum fjárfesti alræðisvald í öllum meiriháttar ákvörðunum sem varða allt 
venjulegt fólk. Til þess eru vítin að varast.

Ingimar Karl Helgason

Á hálum ís

Leiðari

Breytt stefna í samgöngumálum? 
Með nýlegum samningi rík-

isins og sveitarfélaganna á 
höfuðborgarsvæðinu um 

eflingu almenningssamgangna var 
lagður grunnur að nýrri stefnumörkun 
í samgöngumálum. Sumir vilja ganga 
svo langt að segja að með því hafi sam-
göngumál á Íslandi verið færð inn í 
nútímann og nær því sem við þekkjum 
í löndunum í kringum okkur, þar sem 
almenningssamgöngur eru almennt 
viðurkenndar sem mikilvægur og 
órjúfanlegur hluti samgöngukerfisins. 

Meginmarkið verkefnisins eru að 
að tvöfalda hlutdeild almenningssam-
gangna í öllum ferðum sem farnar eru á 
höfuðborgarsvæðinu, vinna að lækkun 
á samgöngukostnaði heimila og sam-
félagsins vegna umferðar og umferð-
arslysa og stuðla að samdrætti í losun 
gróðurhúsalofttegunda. 

Samningurinn, sem er til 10 ára, 
kveður meðal annars á um að ríkið 
leggi til 900 milljónir króna árlega á 
móti um 2,6 milljarðar króna framlagi 
sveitarfélaganna sem standa að rekstri 
Strætó. Gerði ríkið það að skilyrði 
fyrir aðkomu sinni að sveitarfélögin 
myndu ekki draga úr framlagi sínu til 
rekstursins á samningstímanum. 

Frá því að samningurinn var undir-
ritaður hefur markvisst hefur verið 
unnið að því að bæta þjónustuna og 
aðlaga hana betur að þörfum notenda. 
Stór þáttur í því er endurnýjun vagna-
flotans. Stefnt var að því að innan fárra 
ára yrði hann orðin sambærilegur því 
sem gerist í nágrannalöndum okkar, 
með nýrri, hagkvæmari og umhverfi-
svænni vögnum en nú eru í rekstri. Sú 
aðgerð og sú hagræðing sem af henni 
mun skapast mun eins og sér skila tölu-
verðu svigrúmi til að bæta þjónustuna 
og mæta þörfum íbúanna á svæðinu 
enn frekar. 

Þrátt fyrir augljósan árangur af 
verkefninu og almennt aukna vitund 
í samfélaginu um mikilvægi almenn-
ingssamgangna, sem meðal annars 
birtist í ört stækkandi hópi notenda 
þjónustunnar, virðist ný ríkisstjórn 
hins vegar hafa aðra og ólíka sýn á 
framtíðina í þessum málum. Birtist 
hún meðal annars í boðuðum einhliða 
niðurskurði til verkefnisins í næstu 
fjárlögum. Ekkert samráð hefur átt sér 
stað við sveitarfélögin á höfuðborgar-
svæðinu um þessa breyttu stefnu, sem 
mun að óbreyttu þýða umtalsverðan 
niðurskurð í þjónustu Strætó á höfuð-
borgarsvæðinu. 

Í ljósi þess að alþingi hefur ekki lokið 
endanlegri afgreiðslu fjárlaga er enn 
tækifæri til að snúa þessari ákvörðun 
við og halda áfram þeirri uppbyggingu 
sem breið samstaða hefur náðst um 
– uppbyggingu sem skilar augljósum 
ávinningi fyrir samfélagið allt.  Skora ég 
því á þingmenn, hvar í flokki sem þeir 
kunna að vera, að standa vörð um þá 
mikilvægu samstöðu sem náðst hefur 
um þetta samfélagslega mikilvæga 
framfaramál og hafna þeirri stefnu-
breytingu sem boðuð er í fjárlagafrum-
varpinu.

Aðalskipulag- umgjörð  
utan um daglegt líf bæjarbúa
Bæjarskipulag hefur heilmikil 

áhrif á okkar daglega líf og 
þar með aðstöðu bæjarbúa til 

að stunda t. d. listir og menningu, 
sækja skóla, tómstundir og ýmislegt 
fleira svo ekki sé minnst á aðstöðu 
fyrir fyrirtæki og stofnarnir og þar 
með atvinnuframboð í bænum. Þess 
vegna er afar mikilvægt að sem flestir 
komi að því að móta okkar manngerða 
umhverfi. Í skipulagslögum er íbúum 
tryggður ákveðinn réttur til að gera 
athugasemdir við skipulag, en það er 
vissulega hægt að leita eftir samráði og 
samvinnu með öðrum leiðum. Ýmsar 
breytingar í samfélaginu hafa áhrif á 
þróun byggðar. Skipulag þarf því í raun 
að vera í sífelldri endurskoðun, um leið 
og rík krafa er gerð um að það standist 
tímans tönn, og verði ekki vettvangur 
karps um pólitík og almenn dægurmál. 

Sem dæmi um breytingar sem hafa 
nú áhrif á skipulagsgerð er sú þróun 
sem hefur orðið í almenningssam-
göngum undanfarin ár. Breyttar ferða-
venjur og aukin notkun almennings-
samgangna og fjölbreyttari ferðamáta 
mun koma til með að hafa mikil áhrif 
á það hvernig samgöngukerfi okkar 
þróast á næstu áratugum og er í því 
sambandi nauðsynlegt að uppreikna 
reglulega umferðarspár og skoða með 
hvaða hætti við getum bætt okkar um-
ferðakerfi, ekki aðeins fyrir akandi veg-
farendur heldur einnig bætt stígakerfi 
og greitt fyrir almenningssamgöngum 
í gatnakerfinu. Með skipulagi er líka 
hægt að hafa áhrif á hegðun fólks og 

lífsmynstur og getur umferðaskipulag 
til að mynda haft bein áhrif á um-
hverfisþætti og sjálfbæra þróun – þar 
sem minni umferð dregur úr lofts-
lagsmengun sem þjóðir víða um heim 
keppast við að sporna við - enda er 
það ekki lengur áhugaverður valkostur 
heldur nauðsyn. 

Þinn staður-  
okkar umhverfi
Í tengslum við endurskoðun á aðal-
skipulagi Hafnarfjarðar 2005-2025, 
hefur nú verið sett upp opin vinnu-
stofa þar sem meðal annars má 
skoða uppdrætti af aðalskipulagi 
Hafnarfjarðarbæjar auk eldri aðal- og 
deiliskipulagsuppdrátta, ljósmynda, 
módela og teikninga sem sýna skipulag 
í einstökum hverfum bæjarins í þeim 
tilgangi að draga fram einkenni þeirra 
og sérstöðu og er afar áhugavert að 
rýna í það hversu ólík hverfin eru og 

hvernig skipulag þeirra endurspeglar 
tíðarandann hverju sinni. 

Á vinnustofunni gefst fólki tækifæri 
til þess að koma hugmyndum sínum á 
framfæri með ýmsu móti svo sem með 
því að teikna inn á stóran uppdrátt af 
bænum, en auk þess er hægt að kynna 
sér skýrslur og rannsóknir sem notaðar 
eru við skipulagsgerð. Það skal þó tekið 
fram að sú endurskoðun sem nú á sér 
stað er í raun ekki heildarendurskoðun 
eða nýtt aðalskipulag, heldur eru þrír 
þættir teknir til sérstakrar skoðunar, en 
það eru: umhverfismál, umferðamál og 
húsverndun. 

Í tengslum við vinnustofuna sem 
stendur til 28. nóvember, hefur 
verið sett saman áhugaverð dagskrá 
sem samanstendur af fyrirlestrum 
og göngum um bæinn, ásamt því að 
haldinn var kynningarfundur í Hafnar-
borg á endurskoðuðu aðalskipulag í 
gær. 

Vinnustofan í Hafnarborg er sam-
vinnuverkefni Hafnarborgar og 
Skipulags- og byggingarsviðs bæjar-
ins og er fyrst og fremst hugsuð sem 
vettvangur til að ræða málin og fá fólk 
til að skoða skipulagsmál á ýmsum 
stigum og frá ólíkum tímum frá nýju 
sjónarhorni. Gerð hefur verið tilraun 
til að setja bæjarskipulag Hafnarfjarðar 
í samhengi við byggðaþróun og því velt 
upp hver geti orðið möguleg þróun á 
næstu árum. Íbúar Hafnarfjarðar og 
aðrir áhugasamir eru því hvattir til að 
reyna að hafa áhrif- þinn staður er hluti 
af umhverfi okkar allra.

Skrifað undir sáttmála gegn einelti
Nemendur og starfsmenn í Ás-

landsskóla ráku smiðshöggið 
á vinaviku í skólanum, með því að 
undirrita sáttmála gegn einelti. Þetta 
var gert í tilefni af degi gegn einelti 
sem var á föstudaginn var. Í anddyri 
Áslandsskóla var heill veggur þakinn 
og þar var skrifað undir sáttmálann. 

Eins skrifuðu nemendur og starfs-
menn Hraunavallaskóla undir sáttmála 
gegn einelti. Hápunktur dagsins þar 
á bæ var þegar allir nemendur í leik- 

og grunnskóla söfnuðust saman á sal, 
ásamt starfsfólki, og sungu „Vinalagið“ 
auk þess að setja Íslandsmet í glasatakti. 

Höfundur er

Sigríður Björk Jónsdóttir,  

bæjarfulltrúi og formaður 

skipulags- og byggingarráðs.

Höfundur er

Gunnar Axel Axelsson,  

formaður bæjarráðs

NÆSTA BLAÐ KEMUR ÚT
föstudaginn 29. nóvember

Auglýsingasíminn er 578 1190 - Netfang: auglysingar@fotspor.is
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Hver er stærsti sigur þinn?
Sigrarnir eru margir og mismunandi 
en börnin eru þeirra stærstir.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Íþróttaáhuginn er fyrirferðamestur. 
Dóttirin er í sundi, sonurinn í fótbolta 
og við foreldrarnir í þríþraut.
Hver er þinn helsti kostur?
Það er annarra að dæma.

En galli?
Það er einnig annarra að dæma.
Ertu liðtæk í eldhúsinu?
Nokkuð liðtæk, en klárlega ekki besti 
kokkurinn í stórfjölskyldunni.
Áttu gæludýr?
Nei ekki lengur.
Hvernig bíl áttu?
Hondu.

Hver er draumabíllinn?
Veit ekki með draumabílinn en 
draumahjólið er CUBE Litening Super 
HPC SLT Di2, á íslensku er það 6kg 
hjól með hrútastýri og gírum.
Ferðastu mikið?
Hæfilega mikið.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Einn af mínum uppáhaldsstöðum er 
Skálavík á Vestfjörðunum.
En í Hafnarfirði?
Gamli bærinn.
Uppáhaldsmatur?
Villibráð.
Uppáhaldsdrykkur?
Íslenska vatnið.
Uppáhaldsbók?
Ég er yfirleitt heilluð af þeim bókum sem 
ég er að lesa á hverjum tíma og met það 
mikils ef rithöfundurinn getur leikið sér 
með tungumálið. Kaldaljós eftir Vigdísi 
Grímsdóttur heillaði mig mikið þegar 
ég las hana á sínum tíma og til að nefna 
einhverja nýja bók þá er Ósjálfrátt eftir 
Auði Jónsdóttur virkilega vel skrifuð.

Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Jazz er í miklu uppáhaldi, enda alin 
upp við að hlusta á jazz við öll tækifæri.
Eftirlætis íþróttafélag?
Ég verð að nefna þrjú félög, FH, SH 
og 3SH
Hvað kveikti áhuga þinn á þríþraut?
Bestu vinir okkar hjónanna eru Sús-
anna Helgadóttir frjálsíþróttadrottn-
ing og Steinn Jóhannsson járnkarl með 
meiru. Steinn hefur þann eiginleika að 
geta hvatt fólk áfram með sér, þannig 
byrjaði ég.
Hvaða liður þríþrautarinnar er erf-
iðastur?
Klárlega sundið, en á móti kemur að 
það er styst.
Fyrsta starfið?
Fyrsta starfið var á verkstæðinu hjá 
mömmu, Jónínu Guðnadóttur, sem er 
leirlistakona.
Fyrri störf?
Ég hef starfað á fjármálamarkaði frá því 
ég útskrifaðist sem viðskiptafræðingur.
Þú hefur starfað nokkuð í kringum 
fjármagnsviðskipti. Hvað kveikti 
áhugann á þeim?
Eftir háskólann fór ég að vinna í útibúi 
Sparisjóðs Hafnarfjarðar í Garðabæ þar 
sem áhuginn vaknaði.
Hvenær hefur mest reynt á í launa-
vinnunni?
Að halda þolinmæðinni þegar hún er 
nær öll.
En í íþróttinni?
Að halda einbeitingu og fókus yfir langt 
tímabil.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Hafnarfjörð?
Að bæjarstjórn hvers tíma horfi til 
framtíðar við ákvarðanatökur sínar 
en ekki til fjögurra ára.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Tíminn sem ég á með fjölskyldu og 
vinum og auðvitað 3SHingum sem eru 
fáránlega fyndinn hópur.

Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Að fara í fáránlega íþróttakeppni við 
fjölskyldumeðlimi sem endar með því 
að allir lamast af hlátri.
Leiðinlegast?
Að tapa keppni.
Hvað gerir þú þegar þú ert örg eða 
ekki í góðu skapi?
Það er nú það?
En þegar þér leiðist?
Það er ekki til tími til að láta sér leiðast.
Hvenær líður þér best?
Á góðum stundum með fjölskyldu eða 
vinum og á æfingum með 3SH.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Fyrirmyndir mínar í lífinu eru foreldrar 
mínir.
Ef þú værir ekki að gera það sem þú 
gerir, við hvað ynnir þú þá?
Ég væri í fullu starfi við að vera stjórn-
arformaður 3SH.
Hvað er framundan hjá Svönu Huld 
Linnet?
Heimsókn til sonarins sem býr í Kaup-
mannahöfn þar sem hann er að stíga 
sín fyrstu skref sem atvinnumaður í 
fótbolta hjá unglingaliði FC Køben-
havn.
Lífsmottó:
Að sjá skemmtilegu hliðarnar á lífinu á 
hverjum tíma og njóta þeirra.

6

Svana Huld Linnet:

Jazz við öll tækifæri

Kynntu þér úrvalið á www.okkarbakari.is
og á facebook.com/okkarbakarí

Mikið úrval af skemmtilegum 
kökum í afmælið

GOTT Í
BARNAAFMÆLIÐ

Okkar bakarí | Iðnbúð 2 | 210 Garðabær  | Sími: 565 8070

Tangled, Cars, Hello Kitty, Spiderman,
Barbie, Svampur Sveinsson og margt fleira.

 Bjóðum
  einnig upp á
  eggjalausar
     tertur

Svana Huld Linnet er Hafnfirðingur í húð og hár, dóttir Jónínu Guðna-
dóttur og Kristjáns Linnet, en á ættir að rekja vestur á firði. Hún býr í 
bænum ásamt manni sínum Finnboga Gylfasyni og tveimur börnum, 
Kristjáni Flóka og Ylfu. Hún hefur yfirleitt verið nátengd Hafnarfirði, en 
bjó í Danmörku um stund í æsku og í Bandaríkjunum á fullorðinsárum. 
Svana Huld er viðskiptafræðingur að mennt og hefur starfað hjá fjár-
málafyrirtækjum síðustu árin, en hún hefur einnig vakið athygli og getið 
sér gott orð fyrir frumkvöðlastarf þegar kemur að einni erfiðustu íþrótt 
sem mannkynið hefur tekið sér fyrir hendur, þríþrautinni, þar sem hjólað 
er tugi kílómetra, síðan synt og loks hlaupið maraþon. Svana Huld er 
stjórnarformaður þríþrautarfélagsins 3SH. Hún á engan draumabíl, en 
er mjög nákvæm þegar kemur að lýsingum á draumahjólinu. Svana Huld 
er í yfirheyrslunni að þessu sinni.
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LED SMART TV
7005 & 8005 LÍNUR FRÁ

SJÓNVÖRPIN FRÁ SAMSUNG ERU EINSTÖK GÆÐATÆKI OG MARG VERÐLAUNUÐ UM HEIM ALLAN

Glæsilegt verðlaunatæki

Njóttu glæsilegrar hönnunar
og framúrskarandi myndgæða
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40" = 329.900.-
46" = 389.900.-
55" = 599.900.-
60" = 849.900.-

40" = 379.900.-
46" = 479.900.-
55" = 649.900.-
65" = 999.900.-
75" = 1.890.000.-

Meðal nýjunga frá Samsung:

Sjónvarpið mælir með sjónvarpsefni byggt á 
áhorfi þínu.
Innbyggð myndavél sem þekkir andlit, hentar vel 
í Skype myndsímtöl.
Stjórnaðu tækinu með rödd og handarhreyfingum.
Uppfærslu möguleiki með „Smart Evolution“ 
kubbnum.
Auðvelt að streyma efni frá sjónvarpinu yfir á 
spjaldtölvuna og snjallsímann og öfugt.
Snjallsjónvarp (Smart-TV) sem stjórnað er með 
háþróuðum aðferðum.

HLJÓMTÆKI
HW-F751

Hágæða heimabíóstæða – "Soundbar" við sjónvarp; 
einnig hljómtæki með afspilun frá USB og snjallsíma. 
Stútfull af hátækni. Til í mörgum stærðum. 
Verð: 189.900
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Mikinn reyk lagði yfir hluta bæjarins þegar eldurinn logaði í Fernöndu í Hafnarfjarðarhöfn:

Foreldrar voru áhyggjufullir 
vegna barna í skóla og leikskóla
„Mér leist ekki á þessar aðstæður, en það hafa enginn eftirköst orðið og enginn hefur  
kvartað undan óþægindum,“ segir Helgi Arnarson, skólastjóri í Hvaleyrarskóla.

Reykinn af brunanum í flutn-
ingaskipinu Fernöndu lagði 
upp Hvaleyrarholtið, í byrjun 

mánaðarins, eftir að eldur blossaði upp 
í skipinu. Skipið var dregið til hafnar 
í Hafnarfirði, en þegar lúgur voru 
opnaðar, gaus upp eldur með miklum 
reyk. Á tímabili var óttast að skipið gæti 
sprungið, og var greint frá því í fréttum.

„Við brugðumst fljótt við. Þegar 
við fréttum að hætta væri á að skipið 
myndi springa, drógum við allar gard-
ínur fyrir, ef ske kynni að springing yrði 
og rúður gætu brotnað hjá okkur,“ segir 
Særún Þorláksdóttir, leikskólastjóri á 
Vesturkoti. Leikskólinn lenti inni í 
reykjarmekkinum.

Áhyggjufullir foreldrar settu sam-
band við bæði leikskólann Vesturkot 
og Hvaleyrarskóla meðan eldurinn 
logaði í Fernöndu, en betur fór en á 
horfðist og börn áttu góðan dag í skóla 
og leikskóla, þrátt fyrir að dagurinn 
færi öðruvísi en ætlað var í upphafi.

Helgi Arnarson segir að börnin hafi 
farið út í fyrstu frímínútur þennan dag, 
en síðan hafi þau farið inn, og verið 
inni fram yfir hádegi. Börnin hafi verið 
róleg og skólastarfið hafi í raun bara 
gengið sinn vanagang. „Það er helst að 
við á skrifstofunni höfum verið óróleg.“ 

„Við urðum varar við þetta mjög 
snemma um morguninn,“ segir Særún 
Þorláksdóttir. Gluggar á kaffistofu 
hafi verið opnir og mökkinn hafi lagt 
þangað inn. „Við ákváðum að það 
yrði bara ekkert farið út með börnin 
þennan daginn. Lokuðum gluggum 
og slíkt,“ bætir hún við. Vel hafi verið 
fylgst með fréttum og tilkynningum 
og öllum haldið innandyra.

Bæði Helgi og Særún segja að 
áhyggjufullir foreldrar hafi haft sam-
band við skólann vegna barnanna. 
Dæmin hafi þó ekki verið mörg. „Það 
var eitthvað af foreldrum sem hafði 
samband. Og það  komu upp vanga-
veltur hjá okkur um hvort við ættum 
að senda börnin heim. Niðurstaðan 
varð að halda þeim í skólanum og vera 
ekkert að þvælast með þau í þessari 
mengun Um leið og þeir færðu skipið 
þá hætti þetta.“

Særún segir að börnin hafi í sjálfu 
sér orðið lítið vör við ástandið. „Við 
reyndum bara að gera gott úr þessu 
og skipulögðum starfið þannig að þau 
yrðu öll inni. Þetta er dæmi um að-
stæður sem við metum hverju sinni, 
rétt eins og þegar eldgosið var, eða 
veður er vont. Við reynum að anda 
djúpt og finna lausnir.“

Svavar Halldórsson, blaðamaður okkar, þusti niður á höfn með myndavélina um leið og hann fann reykjarlyktina. Afraksturinn sjáum við hér á síðunni.

Töldu að skipið 
gæti sprungið
Slökkvistarf í Hafnarfjarðarhöfn 

hófst um áttaleytið að morgni 1. 
nóvember eftir að flutningaskipið 
Fernanda var komið að bryggju í 
Hafnarfjarðarhöfn. Mikill reykur 
gaus upp þegar rými undir brú 
skipsins var opnað. Annar hleri var 
opnaður til að vinna á móti hitanum, 
en þá gaus enn meiri reykur upp sem 
lagði yfir bæinn. 

Varðskipið Þór var við hlið 
Fernöndu og sprautaði sjó á skipið 
til að kæla það. Um tíma var ótt-
ast að skipið gæti sprungið. Þegar 
leið á daginn komu varðskipsmenn 
taugum í flutningaskipið og drógu 
það á haf út.

Íbúar í Hvaleyrarholti og aðrir 
sem búa og starfa í grennd við höfn-
ina voru beðnir um að loka hjá sér 
gluggum. Vindátt var þó hagstæð 
þannig að betur fór en á horfðist.

Heilsugæslan var 
í viðbragðsstöðu
„Við vorum hálfpartinn komin 

í viðbragðstöðu,“ segir Guð-
rún Gunnarsdóttir yfirlæknir á 
heilsugæslustöðinni Firði í sam-
tali við bæjarblaðið Hafnarfjörð/
Garðabæ. „Við horfðum á þetta 
hérna út um gluggann og sáum 
þennan mikla reyk.“ Guðrún seg-
ist ekki hafa orðið vör við að fleiri 
hafi leitað til heilsugæslunnar vegna 
óþæginda í öndunarfærum í kjölfar 
brunans. „Ég hef ekki heyrt neitt um 
að það hafi verið meira en venjulega 
sem betur fer.“

Vilja fara  
vandlega yfir 
atburðarrásina
Bæjarráð Hafnarfjarðar telur 

mikilvægt að mótaðar verði 
skýrar reglur um hlutverk og skyldur 
neyðarhafna og jafnframt að farið 
verði yfir þá atburðarrás sem átti 
sér stað í byrjun mánaðarins þegar 
flutninga Fernanda var dregið til 
hafnar. Bæjarráð fór yfir málið og 
fékk meðal annars Jón Viðar Matth-
íasson, slökkviliðsstjóra Slökkviliðs 
höfuðborgarsvæðisins á sinn fund.
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Hjartað sem flutti fjöll – og skapaði hamingju og störf
Einn vinsælast útvarpsþáttur 

SVT-1 í Svíþjóð, gufu þeirra 
Svía, heitir Meny og er í umsjón 

merkilegrar konu sem heitir Sofia Agn-
eta Gulliksson. Þátturinn fjallar um 
mat. Fia, eins og hún er jafnan kölluð, 
er ein mesta ástríðukona um mat sem 
greinarhöfundur hefur nokkru sinni 
hitt. Þessi ástríða skilar sér á margan 
hátt í því sem Fia gerir. Hún er matar-
blaðamaður, kokkur, ráðgjafi og  mat-
arsendiherra fyrir heimahéraðið sitt, 
Jämtland. Höfuðstaður héraðsins, 
Östersund, var fyrir fáeinum árum til-
nefnd matarhöfuðborg Svíþjóðar. Bær-
inn er á lista UNESCO, Menningar-
málastofnunar Sameinuðu þjóðanna, 
yfir skapandi borgir. Fia átti stóran þátt 
í að ná þeim áfanga. Hún og Jämtland 
eru eitt.

Saga Fiu Gulliksson er að mörgu 
leyti sérstök. Þegar hún var ung yf-
irgaf hún heimahagana og ferðaðist 
um heiminn, skíðaði, eldaði og drakk 
í sig allt það góða sem lífið hefur upp 
á að bjóða. Eftir að hún kom heim tók 
hún upp merki staðbundinnar matar-
framleiðslu og hefur haldið þeim á 
lofti æ síðan Bændur og framleið-
endur í Jämtland hafa Fiu í hávegum. 
Ferðamannastraumur hefur aukist til 
muna í héraðinu eftir að menn fóru að 
leggja áherslu á ríka matarmenningu 
héraðsins. Veitingastaðir hafa sprottið 
upp og héraðið hefur komist á kortið, 
ekki bara hjá UNESCO, heldur líka 
hjá sænskum stjórnvöldum og matar-
áhugamönnum um allan heim. 

Matarlandið Svíþjóð
Fyrir fimm árum tóku Svíar upp nýja 
stefnu, sem útleggja mætti á íslensku 

sem Matarlandið Svíþjóð. Þeir ákváðu 
að leggja sérstaka áherslu á mat í allri 
stefnumótun stjórnvalda, hlúa að 
matarmenningu, hollustu og hefðum. 
Ráðamenn telja þessa stefnumótun 
hafa verið mikið gæfuspor og rekja 
meðal annars aukinn útflutning á 
sænskum matvælum beint til þessarar 
stefnumótunnar. Svo ekki sé talað um 
fjölda nýrra veitingastað og aukin 
fjölda svokallaðra matarferðamanna 
til Svíþjóðar. Jämtland og Östersund 
voru fyrirmyndirnar – og Fia Gulliks-
son einn helsti ráðgjafinn.

Fia er sérfræðingur í öllu sem við-
kemur sænskum mat, matargerð og 

matarmenningu. Hún hefur lagt sitt 
af mörkum til Slow Food hreyfingar-
innar í Svíþjóð og upphefð staðbund-
innar matarframleiðslu, en hún er líka 
séð kaupsýslukona. Eitt fyrirtækja 
hennar er veitingastaðinn Jazzköket 
í Östersundi. Þar er alltaf fullt út úr 
dyrum – skiljanlega – segja þeir sem 
hafa smakkað matinn. En Jazzköket 
er enginn venjulegur veitingastaður, 
frekar en eigandinn. Samfélagsleg 
ábyrgð er tekin bókstaflega. 

Gafst aldrei upp
Þegar Fia Gulliksson var að opna 
staðinn vildi hún fá vörur beint frá 

litlum framleiðendum, kaupa beint af 
bændum og fiskimönnum en rakst víða 
á veggi. Eitt helsta vandamálið var að 
ekki var hægt að koma vörunum frá 
þessum litlu framleiðendum því enginn 
sá sér hag í að sækja fáeinar pylsur eða 
sultukrukkur lengst upp í sveit til að 
koma þeim í verslanir í borgunum. Fia 
var einbeitt og gafst ekki upp. Hún vildi 
aðeins nota besta fáanlega hráefni á 
veitingastanum sínum og samdi loks 
við eitt stærsta heildsölu og dreifingar-
fyrirtæki Stokkhólms um að kaupa það 
sem hún þyrfti af þeim – að því gefnu 
að þeir gætu útvegað henni allt sem 
hún þyrfti. „Ég kaupi af þér hveiti og 
sykur – ef ég get líka keypt af þér vörur 
frá sænskum smáframleiðendum,“ 
gæti hún hafa sagt.

Í þágu bóndans
Úr varð að heildsalinn gerði út sendi-
bíla í sveitirnar til að sækja það sem 
Fia þurfti, flesk og síld, ber og osta, allt 
eftir árstíðum og því hvernig matseð-
illinn þróaðist. Úr varð nýtt dreifikerfi 
fyrir staðbundnar gæðavörur frá litlum 
framleiðendum. Þegar þetta var komið 
á gátu litlu framleiðendurinir komið 
vörunni sinni til Östersunds, ekki 
bara til Fiu, heldur líka í sérverslanir 
og salan jókst. Hagur þessara bænda 
og litlu framleiðenda snarbatnaði og 
skyndilega var reksturinn kominn 
með styrkari stoðir. Fiu tókst þannig 
að nýta eigin velgengni í þágu þeirra 
sem hún berst hvað harðast fyrir. Hver 
keyptur matarskammtur á Jazzköket í 
Östersundi bætir þannig hag smáfram-
leiðanda í Jämtland og víðar í hinum 
dreifðu byggðum Svíþjóðar. Ekki svo 
lítið dagsverk hjá vinkonu minni Fiu 
Gulliksson. 

www.bbkeflavik.com  

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli  · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.. 

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.

MAtArsíðA svAvArs

Ábendingar, góð ráð og uppskriftir
Ábendingar frá lesendum Kópa-

vogs um hvaðeina sem tengist 
mat eru vel þegnar. Verið óhrædd 
við að hafa samband, hvort sem um 
er að ræða skemmtilega jólasiði, 
reynslusögur af veitingastöðum eða úr 

verslunum, ábendingar um sniðuga 
matvöru, ræktun eða framleiðslu í 
bænum. Endilega sendið okkur línu 
á netfangið svavar@islenskurmatur.is. 
Góðar uppskriftir eru líka vel þegnar, 
ekki síst ef þær tengjast jólunum.



ÞAÐ ER EINFALT AÐ PANTA DEKK Á NETINU

Velur stærðina í leitarvélinni:

Færð þá lista y�r þau dekk sem eru til í viðkomandi stærð.   Velur dekkin sem þú hefur áhuga á 
og velur                        .   Gengur frá greiðslu og við sendum dekkin til þín.  Einfalt og þægilegt.

á dekkjahollin.is

AKUREYRI
Draupnisgötu 5

462 3002

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1

471 2002

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
581 3002

REYKJAVÍK
Skútuvogi 12

581 3022
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Aðventulax með heslihnetuflögum (fyrir fjóra)
HRÁEFNI:

800 – 1000 g. laxaflak  
(mega alveg vera tvö minni flök)

Góð olía

Sítrónupipar

Sjávarsalt

100 g. heslihnetuflögur

svavar@islenskurmatur.is

Aðventulax
Íslensk jól eru fyrst og fremst kjöt-

hátíð. Þessa uppljómuðu skamm-
degisdaga hámum við í okkur 

reykt kjöt í formi hamborgarhryggja 
og hangikjöts. Oftar en ekki berum við 
svo fram þungar sósur og sykurbrún-
aðar kartöflur ... og svo er ís á eftir og 
smákökur með kaffinu.

Auðvitað er ekkert að því að lyfta 
sér dálítið upp um jólin, borða vel 
og njóta lífsins. Margir fá hins vegar 
svo mikið samviskubit að þeir nánast 
svelta sig frá því í janúar og fram á vor 
eða falla fyrir alls kyns gylliboðum og 
töfrakúrum.

Góður matur er hins vegar eitthvað 
sem hægt er að njóta árið um kring, sé 
það gert af hófsemd og jafnvægi. Víða 
um lönd borðar fólk fisk um jólin og 
enn eimir eftir af kaþólskri jólaföstu 
hér á landi. Skýrasta dæmið er líklega 

skötuátið á Þorláksmessu. Einhvern 
tíma var sagt að fleira væri matur en 
feitt kjöt. Sem er alveg rétt. Það er líka 
fleira jólaföstufiskur en kæst skata. 

Við Íslendingar búum svo vel að 
hafa aðgengi að besta og ferskasta 
fiski í heimi. Ja, nú tekur maðurinn 
stórt upp í sig, kann einhver að hugsa. 
En það er hæglega hægt að standa 
við þessa fullyrðingu. Landið okkar 
er eyja sem umlukin er einhverjum 
bestu fiskimiðum í heimi. Það eru fáir 
staðir í heiminum þar sem úrvalið af 
fersku sjávarfangi úr næsta nágrenni 
er meira. Þá er ótalin fiskur úr vötnum 
og ám og sá fiskur sem er alinn. Hér 
er uppskrift að aðventulaxi með hesli-
hnetum, hollum, fljótlegum og góðum 
rétti sem er tilvalið að gera eftir langan 
dag í jólakökubakstri og nýta sér það 
að maður er með heitan ofn. 

AÐFERÐ:
•  Skolið laxinn undir köldu vatni. Ekki 

roðfletta. Snyrtið flakið og gætið þess 
vandlega að engin bein séu í flakinu. 

•  Leggið flakið á stykki eða eldhúsbréf og 
látið renna af því.

•  Smyrjið eldfast mót eða ofnskúffu.
•  Setjið flakið í mótið eða skúffuna með 

roðið niður. Smyrjið með olíu og kryddið 

vandlega með sítrónupipar. Látið liggja í 
eina til tvær klukkustundir. 

•  Dreifið heslihnetuflögunum jafn og fallega 
yfir fiskinn. Þær ættu að haldast á sínu stað 
vegna olíunnar, en ef ekki, bætið þá við 
dálítilli olíu ef þarf. Stráið sjávarsalti yfir.

•  Setjið fiskinn inn í 180 – 200 gráðu heitan 
ofninn. Bakið í 3 – 8 mínútur eftir þykkt 
flaksins. Við viljum að fiskurinn sé enn 
hrár í miðjunni þegar við tökum hann út. 
Mikilvægt er að fylgjast vel með á meðan. 
Við viljum að heslihnetuflögurnar ristist 
en brenni ekki. Það getur þurft að færa 
laxinn upp eða niður í ofninum eða hækka 
eða lækka hitann til að ná honum einmitt 
passlega bökuðum á sama augnabliki og 
heslihneturnar eru ristaðar. 

•  Berið fram með grænmeti og léttri sósu. 
Verði ykkur að góðu.
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Jóladagskrá Bókasafns Hafnarfjarðar 

21. nóvember kl. 19:00 - fimmtudagur  

Stóra upplestrarkvöldið 

 

 Jónína Leósdóttir 

Við Jóhanna 
 

Kjartan Yngvi Björnsson & 
Snæbjörn Brynjarsson 

Draumsverð 
 

Kaffihlé 
 

Stefán Máni 
Grimmd 

 
Vigdís Grímsdóttir 

Dísusaga 
 

 
 
 

 

Við myndum kaffihúsastemningu á bókasafninu  
í samstarfi við Súfistann sem selur veitingar 

Ljúf tónlist 

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Það er alltaf gaman í 

Ga�araleikhúsinu

565 5900 
midi.is

ga�araleikhusid.is

Næstu
Sýningar 

Fimmtudagur
14 október

Uppselt

Sunnudagur  
17. október
Örfáir miðar

 
Fimmtudagur 
21. október  

Sunnudagur  
24. nóvember

 
Miða

pantanir
“Þú verðrur að drífa þig á 
Unglinginn. Hún er skrifuð 
og leikin af verðandi 
stjórstjörnum”
 Auðunn Lútherson LG

18.  október 201312

Hundrað þverflautur á lofti
Yfir 90 nemendur í þver-

flautuleik á ýmsum aldri tóku 
þátt í þverflautuhátíðinni sem 

haldin var í Tónlistarskóla Hafnar-
fjarðar í síðasta mánuði. Allir helstu 
þverflautuleikarar og kennarar stóðu 
að hátíðinni. Um fimmtíu nemendur 
læra á þverflautu við Tónlistarskólann. 

Mál manna er að hátíðin hafi tek-
ist vel. „Það var ofboðslega góður 
andi þarna,“ segir Kristrún Helga 
Björndóttir, kennari við Tónlistarskól-
ann og stjórnarkona í Flautukórnum. 
Hún segir að nemendur frá átta ára og 
upp í 25 ára hafi tekið þátt í hátíðinni. 
„Þetta er alveg geysivinsælt hljóðfæri. 
Við erum að taka yfir tónlistarskól-
ana,“ segir Kristrún hlæjandi. Há-
tíðin stóð í þrjá daga, frá föstudegi 
til sunnudags og segir Kristrún að 
viðveran hafi verið mikil hjá nem-
endunum og þeir hafi staðið sig vel. 

Hver og einn nemandi tók þátt í 
samspilshópum, þar sem verkefni 
voru miðuð við getu og allir fengu 
verkefni við hæfi. Hátíðinni lauk með 
tónleikum í Hásölum, en þar komu 
allir nemendur fram, við góðar undir-
tektir áhorfenda í „pakkfullum sal“ 
segir Kristrún Helga. Hátíðin hafi 
tekist vel í alla staði, og verið þver-
flautufólki til mikils sóma.

Til tunglsins og aftur heim
Innanbæjarleiðir Strætó bs. í 

Hafnarfirði eru gott dæmi um 
það hvernig hægt er að fjölga far-

þegum með samstilltu átaki. Fram til 
ársins 2012 hafði verið nokkuð stöðug 
fækkun á farþegum á leiðum 43 og 
44, en það ár náðist samkomulag við 
bæjaryfirvöld um að Strætó mundi 
yfirtaka frístundaakstur eftir hádegi 
og um helgar. Það skilaði sér strax í 
fjölgun farþega. Árið 2012 varð 57,8% 
fjölgun farþega á virkum dögum og 
51,2% fjölgun yfir heildina, en það 
samsvarar 8.238 fleiri farþegum. 

Frístundabíllinn, sem var á vegum 
sveitarfélagsins, gróf í raun undan 
notkun almennra leiða í Hafnarfirði. 
Tilvist hans sýndi hins vegar þörfina 
fyrir leiðarkerfi sem er aðlagað að skóla 
og frístundum, en almenningur getur 
einnig nýtt sér til að komast úr og í 
vinnu. Eins og oft er við breytingar 
getur ýmislegt komið upp á, en niður-
staðan er ljós; æ fleiri farþegar nýta 
sér innanbæjarleiðirnar í Hafnarfirði. 

Í því samhengi getur verið gaman 
að velta fyrir sér tölum. Daglega stíga 
tæplega 3.000 farþegar inn í einhvern 
vagna Strætó bs. á einhverri þeirra 135 
stoppistöðva sem eru í leiðarkerfinu 
í Hafnarfirði. Langflestir þeirra fara 
einnig úr vagninum í Hafnarfirði, 
en einhverjir halda þó áfram í önnur 
sveitarfélög. Fjörður er langstærsta 
stoppistöðin, en einnig fara margir far-
þegar í og úr vögnunum við Flensborg. 

Árið 2013 er áætlað að vagnar Strætó 
bs. aki í tæplega 41.000 klukkustundir 
innan Hafnarfjarðar, sem jafngildir því 
að einn vagn aki í rúmlega fjögur og 
hálft ár. Og vegalengdin er nokkur, 
innan Hafnarfjarðar aka vagnar 
1.054.707 kílómetra innan Hafnar-
fjarðar. Til að setja það í samhengi má 

benda á að fjarlægðin til tunglsins er 
384.405 kílómetrar og akstur vagna 
Strætó bs. jafngildir því að fara til 
tunglsins og aftur heim – og svo hálfa 
leið aftur til tunglsins. 

Ljóst er að áframhaldandi sóknar-
færi er fyrir almenningssamgöngur á 
höfuðborgarsvæðinu. Samtök sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu og ríkis-
valdið hafa gert með sér samkomulag 
um að hlutdeild allra ferða á svæðinu 
far úr 4% í 8% árið 2023. 

Til að þetta gangi eftir verður að 
huga að ýmsu. Fyrsta og erfiðasta 
skrefið er að fá fólk til að ganga framhjá 
bílnum í stæðinu heima – að minnsta 
kosti í einhverjum tilvikum. Tíðni ferða 
þarf að vera mikil og gönguvegalengdir 
að vera innan skynsamlegra marka. Þá 
skiptir aðstaða á biðstöð miklu máli. 
Biðstöðvarnar eru á höndum sveitar-
félaga, en góð samstaða hefur verið á 
milli Strætó bs. og þeirra um þau mál. 
Bæjaryfirvöld í Garðabæ hafa til að 
mynda brugðist sérstaklega vel við 
ábendingum fyrirtækisins. 

Tvöföldun á hlutfalli ferða með 
almenningssamgöngum á tíu árum 
er metnaðarfullt markmið. Að 8% 
ferða verði farnar með almennings-
samgöngum árið 2023, þýðir engu að 
síður að langflestar ferðir verða eftir 
sem áður farnar í einkabílnum. Það er 
okkur öllum í hag að auka hlutdeild 
almenningssamgangna, þá mun um-
ferðin einfaldlega ganga betur. 

Línuritið sýnir farþega á innanbæjarleiðunum í Hafnarfirði – leiðir 43 og 44.

Höfundur er

Kolbeinn Óttarsson Proppé

upplýsingafulltrú Strætó bs.



FRÁBÆR SKEMMTUN
FYRIR ALLA KRAKKA, 
KONUR OG KARLA

Komdu í sund!

www.hafnarfjordur.is 

Opnunartímar sundstaða veturinn 2013-2014

Ásvallalaug:
Mánudaga – föstudaga, opið frá kl. 6.30 – 21.00
Laugardaga, opið frá kl. 8.00 – 18.00
Sunnudaga, opið frá kl. 8.00 – 17.00

suðurbæjarlaug:
Mánudaga – föstudaga, opið frá kl. 6.30 – 21.00
Laugardaga, opið frá kl. 8.00 – 18.00
Sunnudaga, opið frá kl. 8.00 – 17.00

sundhöll hafnarfjarðar:
ATH! Lengdur opnunartími! 
Mánudaga – föstudaga, opið frá kl. 6.30 – 21.00

TILBOÐ - GESTAHÚS 36 m²  

kr. 2.500.000,- án fylgihluta.

kr. 2.800.000,- með fylgihlutum 

og byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

Tvö svefnherbergi 5,1 m2 og 7,7 m2 og 3 m2 baðherbergi,18 m2 alrými og 11 m2 yfirbyggð verönd.

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA -ÚTSALA
Á GARÐHÚSUM

VH
/1
3-
05

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Allt að 
20% afsláttur

 líka af öðrum 
garðhúsum sem til eru 

á lagerAllt á að seljast · Fyrstur kemur fyrstur fær

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

Verð nú kr. 289.900 - áður kr. 339.900
TILBOÐ - GARÐHÚS 8,5 m²

Verð nú kr. 259.900 - áður kr. 329.900

Verð nú kr. 179.900 - áður kr. 279.900
TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7 m²

www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 7,2m²
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Sími 565 4332 – bsp@bsp.is
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Íslenska Teiknibókin frá miðöldum sýnd í Gerðarsafni

„Hvert einasta atriði hafði merkingu“
„Ég hef unnið við Teiknibókina 

árum saman og það var af þeirri 
ástæðu sem Guðrún Nordal, for-

stöðumaður Árnastofnunar, bað mig 
að halda sýningu,“ segir Guðbjörg 
Kristjánsdóttir, listfræðingur og for-
stöðumaður Gerðarsafns í Kópavogi. 

Sýning á Teiknibókinni svonefndu 
frá miðöldum var opnuð í safninu í gær 
á 350. afmælisdegi handritasafnarans 
Árna Magnússonar. Margrét Þór-
hildur Danadrottning var meðal við-
staddra. Hún er hér á landi í tilefni af 
afmæli Árna, en sem kunnugt er voru 
flest íslensk miðaldahandrit geymd í 
Danmörku lengi vel áður en stór hluti 
þeirra var fluttur hingað til lands eftir 
að deilan í handritamálinu svonefnda 
var leidd til lykta. Fjölmörg handrit úr 
safni Árna Magnússonar eru enn varð-
veitt í Danmörku. 

Allir listamenn  
þurftu svona bók
Íslenska teiknibókin í Árnasafni (AM 
673a III 4to) er safn fjölda fyrirmynda 
frá 14. og 15. öld sem ætlaðar voru til 
nota við gerð ýmiss konar listaverka 
af kristilegum toga. Meðal efnis í bók-
inni eru myndraðir um sköpunina, 
úr ævi Maríu og píslarsögu Krists. 
Þar eru einnig allmargar Maríu- og 
dýrlingamyndir og ýmis önnur minni 
sem hvergi eru varðveitt annars staðar 
í íslenskri miðaldalist. 

Guðbjörg segir að listamenn miðalda 
hafi þurft að eiga fyrirmyndir þegar 
þeir unnu teikningar í handrit eða 
önnur myndverk, eins og altaristöflur. 
„Þetta er hluti af myndfræði miðalda. 
Hvert atriði hafði merkingu. Til að 
mynda hvaða atriði áttu að koma fram 
á krossfestingarmyndum. Hver lista-
maður þurfti að geta haft svona bók, 
ekkert síður en liti og verkfæri,“ segir 
Guðbjörg. 

Einstæð meðal  
íslenskra handrita
Handritið er skert,22 blöð eru varð-
veitt. Teiknibókin er einstæð meðal ís-
lenskra miðaldahandrita. Hún er ein af 
fáum teiknibókum frá miðöldum sem 
varðveist hafa í Evrópu og sú eina á 
Norðurlöndum. Fram kemur á heima-

síðu Árnastofnunar að fyrirmyndir 
Teiknibókarinnar varpi einstæðu ljósi 
á íslenska trúarlist og hugarheim mið-
alda og óhætt sé að fullyrða að hvergi 
sé samankomið efni á einum stað sem 
veitir jafn ríkulega innsýn í trúar- og 
kirkjulist hins kaþólska siðar á Íslandi. 

Keyptu flugmiða  
fyrir handritið
Teiknibókin er líklega einnig einstök 
fyrir þær sakir, að vera líklega eina 
íslenska miðaldahandritið sem hefur 
fengið undir sig sérstakt flugsæti, en 
þegar hún var flutt hingað til lands 
frá Kaupmannahöfn á sínum tíma, 
var keypt undir hana flugsæti, til að 
reyna að tryggja að hún yrði fyrir sem 
minnstu hnjaski. 

Talið er að þrír eða fjórir listamenn 
hafi safnað fyrirmyndum í bókina á 
hundrað og fimmtíu ára skeiði frá 
1350-1500. Tveir teiknarar eru taldir 
eiga heiðurinn af flestum myndum bók-
arinnar. Fyrsti teiknarinn er talinn hafi 
verið starfandi á árunum 1340-60 og 
eru honum eignaðar myndir á 16 síðum 
í handritinu. Hinn aðalteiknarinn er 
talinn hafa starfað á árunum 1450-75 
og vera höfundur mynda á 22 síðum. 
Ekki er vitað hverjir þetta voru. 

Guðbjörg upplýsir að í tengslum 
við sýninguna komi einnig út bók um 
Teiknibókina, hana hafi hún skrifað í 
sumar. „Ég þekki þetta vel og hef unnið 
lengi að bókinni. Á sýningunni munum 
við stækka myndirnar úr bókinni, svo 
fólk sjái þetta vel. Síðan birtum við sam-

anburðarefni úr öðrum handritum, og 
munum líka láta gera tilgátumyndir,“ 
segir Guðbjörg. Hún bætir því við að 
Teiknibókin sjálf verði til sýnis, en þó 
aðeins í fá skipti. „Bókin er illa farin. 
Það er ekki hægt að hafa hana til sýnis 
allan tímann. En hún verður þarna líka 
og ef til vill önnur handrit. 

Gríðarlegt menn- 
ingarlegt gildi
Guðbjörg segir að Teiknibókin hafi 
mikið gildi fyrir íslenskan menn-
ingararf. „Hún hefur gríðarlegt gildi. 
Þetta er eina fyrirmyndabókin sem 
varðveitt er frá miðöldum á Norð-
urlöndum. Hún hefur líka gildi fyrir 
okkar sjónlistararf. Þarna eru margar 
myndir sem hvergi annars staðar eru 
til í íslenskum miðaldaarfi. Hér finnum 
við tengingar við margt sem finna má 
í íslenskum miðaldatextum sem bæði 
varpar ljósi á og tengir beint inn í 
myndefnið í Teiknibókinni. “

- Öryggismál hafa mikið verið til um-
ræðu undanfarið, í tengslum við hand-
ritin sem varðveitt eru á Árnastofnun. 
Þannig hefur handritasýning stofn-
unarinnar í Þjóðmenningarhúsi verið 
slegin af, þar sem öryggi handritanna 
þótti ekki tryggt. Hvernig er þessum 
málum háttað í Gerðarsafni? „Það er 
mjög gott öryggiskerfi hérna í húsinu. 
Síðan getum við líka stýrt raka og hita. 
Við gætum fyllsta öryggist og hugsum 
mjög vel um handritin,“ segir Guðbjörg 
Kristjánsdóttir að lokum. 

margrét Þórhildur Danadrottning var 
við opnun sýningarinnar í Gerðarsafni 
í gær.

Guðbjörg kristjánsdóttir forstöðu-
maður Gerðarsafns. 

myndin af maríu með Jesúbarnið sýnir hvernig mjólk hennar verður synd-
ugum til sáluhjálpar. kórónan sýnir stöðu hennar sem drottningar heimsins. 

Sjá má hvernig göt hafa verið stungin í skinnið umhverfis þessa mynd þar 
sem hirðir bjargar lambi úr gini ljónsins. Þannig mátti nýta hana sem grunn í 
nýja mynd. Þessi myndi hefur sennilega verið fyrirmynd að myndskreyttum 
staf, sennilega stafnum D. 



Við kynnum nýjan möguleika 
í mat og gistingu sem mun 
opna fljótlega.

Hlið á Álftanesi

Jólahlaðborð Fjörukráarinnar
Hefst 23. nóvember og stendur fram að jólum

Söngsveitina okkar skipa þau Kjartan Ólafsson, 
Elín Ósk, Svava Kristín Ingólfsdóttir, Ólafur Árni Bjarnason.
Þau munu ásamt öðrum sem skipa Víkingasveitina okkar
sjá um að halda uppi jólaskapinu meðan á borðhaldi stendur.

Bjóðum einnig uppá Jólapakka fyrir einstaklinga sem og hópa, 
Sælkerapakka, Þorrapakka og Árshátíðarpakka.
farðu inn á www.fjorukrain.is og og skoðaðu hvað við getum gert fyrir þig.

Verð á jólahlaðborði er 7.900 krónur á mann
Gerum einnig tilboð fyrir hópa í gistingu og mat.

w w w . f j o r u k r a i n . i s  P ö n t u n a r s . 5 6 5  1 2 1 3

Sem endranær verðum við með það sem við erum þekktust fyrir, að hafa  þetta þjóðlegt með 
stórkostlegum söngvurum sem eru eitt af því sem hafa gert okkur svo sérstök. Öll hafa þau skemmt hér 

í áraraðir og því heimavön og nú labba þau á milli borða og syngja lög sem tengjast jólunum.
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