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Reykvíkingar!
Ekki gleyma að
kjósa um betri
hverfi
Opið er fyrir atkvæðagreiðslu
11.-18. mars

kjosa.betrireykjavik.is
Virkjum íbúalýðræðið!

Hátt í fimm hundruð nemendur í Tækniskólanum hafa sótt um námslán á önninni. Þeir hafa áhyggjur af áhrifum kennaraverkfalls
á afkomu sína. 
Mynd: Bogi Örn Emilsson.

Hundruð framhaldsskólanema
í óvissu vegna námslána

M

örg hundruð nemendur í framhaldsskólum landsins sem sótt
hafa um námslán vegna annarinnar eru í mikilli óvissu um framfærslu
sína vegna yfirvofandi verkfalls framhaldsskólakennara. Verkfallið hefst á mánudag,
takist ekki samningar.
Nemendur fá engin svör, segir Svanhvít

Thea Árnadóttir, formaður Nemendafélags Tækniskólans sem er stærsti framhaldsskóli landsins. Hátt í fimm hundruð
nemendur þar hafa sótt um námslán hjá
LÍN fyrir önnina. „Nemendur eru ekki að
fá nein svör um það hvernig skólinn hyggst
bregðast við verkfalli. Við fáum ekki að
vita hvað verður ef verkfallið verður hálfur

mánuður eða mánuður eða lengra. Það er
engin áætlun. Það skiptir ekki máli hvort
það eru skólastjórar eða yfirvöld, við fáum
ekki að vita neitt.“
Málið hefur ekki verið rætt í stjórn
Lánasjóðs íslenskra námsmanna.
Sjá bls. 2.

Er tölvan þín hæg, brotin eða biluð?
• Hjá okkur er stuttur biðtími og góð þjónusta.
• Seljum notaðar og nýjar tölvur.
• Einstaklings- og fyrirtækjaþjónusta.

Tölvukerfi ehf, Höfðabakki 1, RVK
S. 534 4200 www.tölvukerfi.is

Tölvukerfi

ibuxin rapid
400 mg hraðvirkt ibuprofen
30 töflur

20% afsláttur
til 14. mars
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Viðbrögð við verkfalli framhaldsskólakennara hafa ekki verið rædd í stjórn LÍN:

„Allir eru skíthræddir“
„
Þeir sem eru á yfirdrætti eru náttúrlega að borga vexti þangað til
einkunnirnar koma. Ef náminu
seinkar um mánuð og önnin lengist,
hvað þá? Við fáum engin svör við því
hvort við fáum þá viðbótar námslán
fyrir þann mánuð,“ segir Svanhvít Thea
Árnadóttir, formaður Nemendafélags
Tækniskólans í samtali við Reykjavík
vikublað.
Samkvæmt upplýsingum frá Lánasjóði íslenskra námsmanna hafa hátt í
þúsund nemendur í framhaldsskólum,
víða um land, sótt um námslán fyrir
önnina. Framhaldsskólakennarar,
kennarar í Tækniskólanum einnig, hafa
boðað verkfall frá og með mánudegi.
Þar hafa um 450 nemendur sótt um
námslán fyrir önnina.

Hátt í 500 nemendur í Tækniskólanum hafa sótt um námslán fyrir önnina.

Svanhvít Thea Árnadóttir.

Eva Brá Önnudóttir.

„Allir eru skíthræddir,“ segir Svanhvít. „Ef við verðum til dæmis mánuð
lengur í skólanum, hljótum við að
eiga að fá mánuð lengri framfærslu
hjá LÍN. Menntamálaráðuneytið

hlýtur að vera með einhverja áætlun.“
Hún bætir því við að málið snúist
ekki einvörðungu um námslánin
eða námið sem gæti verið í uppnámi komi til verkfalls. „Við vitum

heldur ekki hvenær við gætum ráðið
okkur í vinnu fyrir sumarið, þannig
að sumarið er í uppnámi líka,“ segir
hún. Svanhvít hefur óskað eftir því
að gerðar verði áætlanir um hvernig
skólar og yfirvöld hyggist bregðast
við hverju sinni eftir því hversu lengi
verkfallið stendur; til að mynda ef
verkfall stendur í viku, hálfan mánuð,
eða lengur. Nemendur geti þá í það

minnsta gengið að einhverjum
hlutum vísum.
Eva Brá Önnudóttir, fulltrúi Samtaka íslenskra framhaldsskólanema
í stjórn Lánasjóðsins, segir að málið
hafi ekki verið rætt í stjórn sjóðsins,
„en ég vænti þess að það verði gert ef
það stefnir í að fólk muni ekki geta
skilað þeim einingafjölda sem þarf
til þess að það geti fengið námslán.“

Sjálfstæðisflokkur á niðurleið

F
Ungmenni vinna við stíg í Árbæjarhverfi sem íbúar völdu í kosningu í fyrra.

Hverfakosning stendur yfir

R

eykvíkingar geta kosið
um ýmsar framkvæmdir í
hverfum borgarinnar. Kosningin hófst á vefnum Betri Reykjavík
á þriðjudag og stendur til miðnættis
18. mars, á þriðjudaginn kemur.
Til stendur að verja 300 milljónum króna til verkefnanna, en
þeim verður forgangsraðað í kosningunum. Fjárheimildir til verkefna
í einstökum hverfum hlaupa á 23
milljónum króna og upp undir 47
milljónir.
Verkefnin sem kosið er um snúa
bæði að öryggismálum, líkt og
hraðahindrunum, gangbrautarljósum og lýsingu á stígum. Einnig
eru hugmyndir um að setja upp frisbígolfvelli, laga leikvelli og íþrótta-

velli, fjölga rusladöllum, gróðursetja
tré og fleira.
Verkefnin sem kosið er um byggja á
hugmyndum frá íbúum sem auglýst var
eftir í nóvember. Um 400 hugmyndir
bárust, segir í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Hverfisráð borgarinnar og
fagmenn á hennar vegum hafa farið
yfir þær og er í allt kosið um 200 hugmyndir, á milli 10 og 20 í hverju hverfi.
Niðurstöður kosningarinnar verða
bindandi en allir sem voru orðnir sextán
ára um áramótin hafa kosningarétt.
Íslykill er notaður til auðkenningar
kjósanda, eða rafræn skilríki. Kosið er
á vefnum: http:/ / www. kjosa. betrireykjavik.is.
Ítarleg umræða um kosninguna er í
Hringborðinu á bls.8.

ylgi við Sjálfstæðisflokkinn
minnkar mikið frá kosningunum 2010, samkvæmt
skoðanakönnun Fréttablaðsins og
Stöðvar 2 sem gerð var á miðvikudag
en var birt í gær. Flokkurinn fengi um
23 prósent atkvæða og fjóra borgarfulltrúa, yrði kosið nú. Í kosningunum
fékk flokkurinn hátt í 34ra prósenta
fylgi og fimm fulltrúa.
Björt framtíð fær 28 prósent og
fimm fulltrúa samkvæmt könnuninni, umtalsvert minna en Besti
flokkurinn fékk síðast. Samfylkingin

vinnur hins vegar á. Fengi 23 prósent
og fjóra borgarfulltrúa, en var undir

20 prósentum síðast og fékk þrjá borgarfulltrúa.
Stuðningur við Vinstri græn eykst
lítillega frá kosningunum, samkvæmt
könnuninni. Flokkurinn fengi einn
borgarfulltrúa. Fylgi við Pírata, sem
ekki hafa boðið fram í Reykjavík
áður, mælist svipað og hjá VG, um
9,5 prósent og fengi einn borgarfulltrúa kjörinn.
Framsókn kemur ekki manni að
samkvæmt könnuninni og Dögun
ekki heldur, en fylgi við hvorn flokk
um sig er undir fimm prósentum.

Milljóna kostnaður vegna tafa

R

eykjanesbær hækkaði yfirdráttarheimild sína í janúar
og bíður greiðslu frá Ursusi I,
félagi Heiðars Más Guðjónssonar og
lífeyrissjóða, fyrir hlut í HS veitum,
tila ð gera upp. Bærinn samdi um það
í fyrra að selja 15 prósenta hlut í HS
veitum til Ursusar fyrir um einn og
hálfan milljarð króna. „Bæjarstjórn
Reykjanesbæjar fékk framlengngu á
lánalínu sem átti að greiða upp með
þessum hlut. Þetta var tímabundin
ráðstöfun og rétt að taka málið upp
aftur,“ Friðjón Einarsson, bæjarfulltrúi
Samfylkingarinnar í Reykjanesbæ.
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greiðslu síðasta árs með fyrirtækinu.
Það leiddi af sér hærra verð fyrir hlut
Orkuveitunnar, segja talsmenn Orkuveitunnar. En blaðinu hefur einnig verið
bent á að hátt verð fyrir hluti í HS veitum
geti skýrst af miklum völdum sem
Ursusi I eru veitt í hluthafasamkomulagi
sem tengist kaupunum, enda þótt fyrirtækið eigi einungis rúman þriðjungs
hlut í HS veitum.
Afgerandi ákvörðunarvald sveitarfélags
Í lögum segir að sveitarfélag eða aðrir
opinberir aðilar verði að eiga að lágmarki 50 prósenta hlut í veitufyrirtæki.
Samkvæmt hluthafasamkomulaginu
fær Ursus I í reynd neitunarvald í

öllum stórum málum. Það kynni að
brjóta í bága við þann anda laganna
að sveitarfélög verði að hafa afgerandi
ákvörðunarvald í málefnum fyrirtækja
á borð við HS veitur.
Fram kemur í lögfræðiáliti sem
unnið var fyrir Reykjanesbæ í lok
nóvember í fyrra, vegna sölunnar, að
enda þótt hún sé sem slík ekki talin
hafa neikvæð áhrif á Reykjaesbæ, að
þá séu uppi álitamál. Eitt sé að í reynd
sé stjórn félagsins falið vald hluthafafundar. Fram kemur í lögfræðiálitinu
að bærinn myndi í öllu falli alltaf hafa
aðkomu að ákvörðunum, en geti ekki
í krafti meirihlutaeignar tekið ákvarðanir, heldur þarfnist ávallt samþykkis
Ursusar I.

Nýtt hótel í miðbæinn

Verið er að rífa hús á reitnum við Smiðjustíg í miðbænum, en hinn rómaði
staður Grand rokk var þar rekinn um árabil. Hann heyrir nú sögunni til og
sama verður með önnur hús á reitnum líkt og myndin sýnir. Til stendur að
reisa hótel á þessum stað.

s.
im
sk
ip
úr
ljó
sm
yn
da
sa
fn
iE
my
nd
Ljó
s

Forvarnir geta bjargað mannslífum
Í 100 ára sögu Eimskips hafa karlmennirnir iðulega skartað fallegu yfirvaraskeggi.
Þeirra á meðal var fyrsti framkvæmdastjóri félagsins, Emil Nielsen.

JANÚAR

Starfsfólk Eimskips tekur þátt í liðakeppni Mottumars
og hvetur önnur fyrirtæki til þess líka.

15. mars 2014
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Ummæli með erindi:

Leiðari

Þ

„
Völd og virðing

að kynni að koma á óvart en Kennarasamband Íslands gagnrýnir
Jafnréttisstofu harðlega og kannski með réttu.

Jafnréttisstofa sem hefur í gegnum tíðina unnið gott og mikið starf
hefur sent veggspjald í skóla. Hugmyndin er að vinna gegn staðalímyndum
kynjanna, en þarna er bent á að vinnumarkaður er mjög kynskiptur hér á
landi. Síðan er þessi texti: „Staðalmyndir kynjanna hefta valfrelsi stúlkna og
drengja þegar kemur að náms- og starfsvali og gera það að verkum að of fáar
konur eru sýnilegar í valda- og virðingastöðum og fáir karlar í uppeldis- og
umönnunarstörfum.“
Björg Bjarnadóttir varaformaður Kennarasambandsins gagnrýnir þetta í pistli
á heimasíðu Kennarasambandsins. Hún telur að Jafnréttisstofa hafi fallið í
eigin gryfju, í textanum sem vísað var til hér að ofan. Björg segir. „Það að setja
uppeldis- og umönnunarstörf sem andstæðu við valda- og virðingarstöður er
algjörlega fáránlegt hvort sem er í þessu samhengi eða nokkru öðru. Það er
nákvæmlega þetta viðhorf sem viðheldur þessum staðalmyndum og úreltu
viðhorfum og er vægast sagt móðgandi við alla, bæði þá sem gegna þessum
störfum,“ segir Björg og bendir á að umönnun og uppeldi, þar með talin
kennsla, sé valda- og virðingastaða. „Það gefur augaleið að fá störf geta haft
eins mikil áhrifavöld á framtíð og viðhorf þjóðarinnar – heilu kynslóðirnar.“
Nú er það reyndar svo, eins og fjallað hefur verið um í mörgum greinum og
bókum í gegnum tíðina – og líka hér í Reykjavík vikublaði – að mat samfélagsins á virði starfa er verulega brenglað. Við borgum þeim yfirleitt minnst
sem vinna mikilvægustu störfin. Jafnréttisstofa kann þannig að hafa hugsað
þetta út frá því sjónarhorni. Og það virðist því miður vera þannig að þeir sem
stjórna peningum hafa líka völdin. Og þeir sem eru kosnir til áhrifa hafa það
líka. Og jafnvel þótt slíkir einstaklingar séu dæmdir fyrir glæpi eða staðnir
að lygum, þá virðist að ekki draga úr völdunum. Það er umhugsunarvert að
við leyfum fólki að komast upp með slíkt. En það dregur úr virðingunni.
Svo er það líka þannig að persónulega erum við yfirleitt ákaflega þakklát þeim
sem sinna umönnunarstörfum og berum fyrir þeim mikla virðingu. Gildir
þá einu hvort aðstandendur okkar eða við sjálf höfum notið aðstoðar þeirra.
Eins þekkjum við áhrif kennaranna á börnin okkar og okkur sjálf. Flest okkar
hugsa til hlýju til kennaranna sem höfðu mikil og mótandi áhrif á okkur.

„Fjöldi kvenfrelsiskvenna hefur á
öllum tímum orðið illa úti vegna
andstöðunnar við karlveldið.
Fyrir 300 árum voru þær brenndar,
síðan þá hefur verið þaggað niður í
konum með mildari hætti. En það er

héðan og þaðan …
Evrópufingurinn

Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins í Kópavogi, potaði í
ríkisstjórnina í vikunni með áskorun
um að ríkisstjórnin tæki tillögu sína
um að slíta viðræðum við ESB til baka
og fela þjóðinni að taka ákvörðun í
málinu. Birkir Jón Jónsson, fyrrverandi þingmaður og varaformaður
Framsóknarflokksins, verður oddviti hjá þeim framsóknarmönnum í
Kópavogi í vor. Hann var einn þriggja
framsóknarþingmanna sem greiddu
atkvæði með því að
aðildarviðræður við
ESB yrðu hafnar á
sínum
tíma.
Ljóst er því að
Evrópuarmur
Framsóknarflokksins er sýnilegastur í Kópavogi,
allavega einn putti.

Undanhaldið

Uppákoman í Kópavogi varpar annars
ljósi á vanda sveitarstjórnarfólks í
Framsóknar- og Sjálfstæðisflokki.
Sveitarstjórnarfólk reynir að fjarlægja

Samt metum við ekki þessi störf – við skulum bara kalla þau kvennastörf – að
verðleikum þegar kemur að þvi að borga fyrir þau. Þessu eigum við að breyta.
Ingimar Karl Helgason

Um vinnubrjálæðinga

Þ

eir sem hafa búið í lengri eða
skemmri tíma á einhverju af
hinum Norðurlöndunum tala
gjarnan um að þeir finni sérstaklega
fyrir einu: Þeir þurfi að vinna minna
en þegar þeir bjuggu á íslandi. Sumir
segja jafnvel að þetta sé það sem þeir
sakni mest, eftir að þeir flytja aftur
til Íslands. Finni, sem undirritaður
átti samtal við í fyrrasumar, kallaði
Íslendinga „vinnubrjálæðinga“.
Það er kannski dálítið ýkt ef maður
skoðar tölur um vinnustundir í heiminum; í Grikklandi vinnur meðalmaðurinn heilum vinnudegi lengur
á viku en við gerum á Íslandi. En ef
samhengið er þróuð ríki í Evrópu og
hin Norðurlöndin – sem er kannski

eðlilegra –, þá erum við á Íslandi
réttnefndir vinnubrjálæðingar: Á
Íslandi árið 2008 vann meðalamaðurinn um 24 heilum vinnudögum
lengur en meðalmaðurinn gerði í
Svíþjóð,33 fleiri en í Danmörku,48
fleiri en í Þýskalandi og 17 fleiri en
í Austurríki.
Það munar um minna og ekki
nema von að fólk finni fyrir þessum
mun og hafi orð á honum!
Í um þrjátíu ár hefur vinnandi
fólk á Íslandi séð litla styttingu á
vinnudeginum, ef þá nokkra: Árið
2008 hafði árlegum vinnustundum
fækkað um 56 frá árinu 1980. Rétt
rúmlega eina stund á hverja vinnuviku! Ef við höldum áfram á sömu
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alltaf reynt að þagga
niður í þeim.“
- Helga
Sigurjónsdóttir,
í viðtali við
Veru, 1985.

Höfundur er
Guðmundur D. Haraldsson,
stjórnarmaður í
lýðræðisfélaginu Öldu.

braut, munum við hér á Íslandi ná
sama fjölda vinnustunda og tíðkuðust
í Svíþjóð (árið 2008) í kringum næstu
aldamót!
Styttri vinnudagur er það sem
margir vilja, hefur það komið í ljós
í vönduðum rannsóknum, en um er
að ræða meira en einn af hverjum
þremur vinnandi. Samtímis er allt tal
um skemmri vinnutíma tabú – það
má helst ekki ræða. Hví ekki?
Tabúið er arfleifð frá liðnum tíma,
frá því langur vinnudagur var daglegt
brauð launafólks hér á Íslandi. Frá
þeim tíma þegar unnið var sex daga

sig ríkisstjórninni með
öllum tiltækum ráðum,
enda vill það ekki
að vandræðagangur ríkisstjórnarinnar smitist
yfir á sig í
aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna.

Leynifundur?

Nú segir frá leynifundum ritstjóra
Morgunblaðsins með oddvitum
ríkisstjórnarinnar ýmist í sumarbústöðum eða á fínstu veitingastöðum
borgarinnar. En fundir eru kannski
fleiri. Þannig gengur sú saga um bæinn að forsætisráðherrann hafi kallað
sendifulltrúa Evrópusambandsins til
fundar við sig eftir að sá evrópski kom
í viðtal við fréttastofu Ríkisútvarpsins
og upplýsti þar að Evrópusambandið
hefði ekki rekið á eftir ríkisstjórn Íslands að slíta formlega viðræðum um
aðild. Skrifstofa Evrópusambandsins
hvorki játar þessu né neitar, en forsætisráðuneytið er hins vegar þögult
um málið.
vikunnar. Þetta samfélag bæði kom
og fór, skildi við sig vinnusiðferði sitt,
og líka sinn langa vinnudag.
Í samfélagi þar sem vélar eru nýttar
í svo miklum mæli eins og á Íslandi,
hvort sem það eru togarar eða tölvur,
er ekki ástæða til að vinna svo mikið
sem við gerum. Því síður er ástæða
til að halda upp á úrelt vinnusiðferði.
Vélarnar hafa í síauknum mæli tekið
yfir ýmis störf – og hví skyldum við
ekki nýta okkur það með skemmri
vinnudegi? Skemmri vinnudagur
er bæði æskilegur og gerlegur fyrir
okkur sem búum á Íslandi. Ef aðrir
norðurlandabúar geta stytt vinnudaginn, þá getum við það líka; það
er ekkert „séríslenskt“ við atvinnulíf
hér. En vinnusiðferði okkar þarf að
ganga í gegnum endurnýjun.
Stéttarfélög og önnur hagsmunasamtök launafólks þurfa að bregðast
við, taka málið upp og gera skemmri
vinnudag að aðalatriði í næstu kjarasamningum – reynir þá á að stéttarfélögin standi saman. En það er hér
sem virðist vera misbrestur á: Þrátt
fyrir að ýmis stéttarfélög hafi áhuga á
málinu – og sum þeirra lengi – gerist
lítið.

Prinsippkona

G

uðrún Helgadóttir greindi frá því í
vikunni að barnabók hennar Ástarsaga úr fjöllunum hefði ekki fengist
útgefin í Bretlandi, nema skessan Flumbra hyldi brjóst sín þegar hún gaf
tröllastrákum að drekka. „Bretum
finnst ekkert dónalegra en að sjá börn
sjúga móður sína. Mér var næstum
vísað á dyr á barnaklínikkinni í Ed-

inborg á sínum tíma. Og til að gera
langa sögu stutta harðneitaði ég að fela
brjóstin á kellu,“ segir Guðrún.

Í fréttum

Hagsmunir
Grænlendinga

Íslendingar urðu
útundan í makrílsamningnum
og nú klóra menn
sér í hausnum
í örvæntingu.
„Ég tel það ljóst
að Noregur hafi
aldrei ætlað að semja um þann hlut
sem Ísland getur sætt sig við,“ segir
sjávarútvegsráðherrann og heldur
áfram. „Það var því smjörklípa þeirra
á síðasta strandríkjafundi að ræða
veiðar Grænlendinga og hvernig
mætti koma í veg fyrir að Grænland
geti nýtt það tækifæri sem við þeim
blasir með aukinni göngu makríls í
þeirra lögsögu til að byggja upp sínar
fiskveiðar.“ Af hverju ætli íslenskir
útgerðarmenn selji nú togara sína
af kappi til Grænlands til fyrirtækja
sem þeir sjálfir eiga? Eru það tækifæri Grænlendinga sem íslenska
sjávarútvegsráðherranum eru svona
hugleikin?

Fagleg úthlutun

Á vef forsætisráðuneytisins má
meðal annars lesa þetta frá því í
byrjun mánaðarins: „Ríkisstjórn Íslands ákvað á fundi sínum í morgun
að veita 3 milljónum kr. af ráðstöfunarfé ríkisstjórnarinnar til upptöku
á íslensku óperunni „Ragnheiði“.
Jafnframt var samþykkt að veita
Íslensku óperunni 2 milljónir kr. í
styrk til að standa straum af kostnaði
við uppsetningu verksins í Hörpu.“
Nú eru flestir sammála um að
óperan sé vel heppnuð. En þeir eru
fáir sem telja svona samþykktir vera
merki um fagleg vinnubrögð.

Málamiðlun

Píratar ræða
nú ítarlega
stefnu í jafnréttismálum.
Þar er meðal
annars hvatt
til jafnréttisfræðslu
í
grunnskólum og að spornað verði
við neikvæðum áhrifum kláms á
kynhegðun og hvatt til þjóðfélagsumræðu um eðli kláms og áhrif þess,
auk þess að Ríkisútvarpið marki
stefnu um innkaup á barnaefni
þar sem söguhetjur yrðu af ýmsum
kynjum. Píratar hafa deilt hart um
stefnuna en Birgitta Jónsdóttir hefur
fundið málamiðlun, nefnilega að
fella þetta allt í burtu.
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07:00 Barnatími Stöðvar 2
16.10 Golfið
06:00 Pepsi MAX tónlist
07:00 Supercup 2013
FRÉTTASKÝRING
08:10
Malcolm In the Middle
(Kiel - Flensburg)
16.40 Læknamiðstöðin (20:22) 07:35atli@thorfanndal.com
Everybody Loves Raymond
08:30 Ellen (26:170)
17:45 Spænski boltinn
17.25 Friðþjófur forvitni (3:10) 08:00 Cheers (16:25)
Atli Þór Fanndal
09:15 Bold and the Beautiful
17.50 Geymslan (14:28)
08:25 Dr.Phil
(Real Madrid - Betis)
09:35 Doctors (129:175)
18.15 Táknmálsfréttir
09:10 Pepsi MAX tónlist
19:25 Spænsku mörkin
10:15 Spurningabomban
18.25 Frá Svíþjóð til himins
15:30 Kitchen Nightmares
19:55 Supercup 2013
Þegar utanríkisráðuneytið tilkynnti um nýja Evrópustefnu ríkisstjórnarsem dæmi um veika form11:05 Glee (8:22)
18.54 Víkingalottó
16:20 deilunua
The Good
Wife (19:22)
(Kiel - Flensburg)
lega stöðu landsins. Í kjölfar kúariðu á
innar, sem marka átti upphaf af stórbættum samskiptum og hagsmunaárið 2000,
ESB
11:50
Grey’s
Anatomy
19.00 Fréttir
17:05 Bretlandseyjum
Britain’s Next
Topákvað
Model
21:15 íEinvígið
á Nesinu
gæslu
Íslands
gagnvart
ESB, sátu(1:24)
viðsemjendur landsins
makríldeilunni
einhliða bann við notkun mjölsins í
og hömruðu saman samkomulag án vitneskju yfirvalda. Aftur er Ísland
12:35 Nágrannar
17:55 dýrafóður.
Dr.Phil Skýrsla forsætisráðherra
Sýnt frá skemmtilegu golfmóti 19.30 Veðurfréttir
utan hringiðunar en þeir sem fylgst hafa með deilunni muna að allt til
2007 segir að
útflutningsverð13:002010
Kalli
í nýju
ljósi
19.35 Völundur - nýsköpun í
18:40 frá
America’s
Funniest
sem haldiðSpyrja
er árlega
til
ársins
varBerndsen
Íslandi neitað
um sæti
við samningsborðið.
má
mæti fiskimjöls hafi á þeim tíma
hvort samningur ESB, Færeyinga og Norðmanna án vitneskju Íslands sé
13:25 Covert Affairs (1:16)
iðnaði (2:5)
Home verið
Videos
(26:44)
styrktar góðs málefnis en þar
um sjö
milljarðar. Því hafi Ísnokkuð annað en realpólitísk rassskelling þeirrar stefnu sem Gunnar Bragi
land átt gríðarlegra hagsmuna að
14:10 Chuck
(10:24) hefur boðað frá því
Everybody
Loves Raykeppa
bestuí stólinn.
kylfingar landsins 20.05 Læknamiðstöðin (5:13) 19:05 gæta.
Sveinsson,
utanríkisráðherra
hann settist
Sökum veikrar formlegrar stöðu
Stefnu
byggirMan
á aukinni
áherslu á norðurslóðir,
hagsmunagæslu Íslands Skrifað undir samninginn
um Evrópska
efnahagssvæðið.
14:55semLast
Standing
20.50
Mótorsystur
(5:10) Jón Baldvin Hannimond Íslands
(6:23)gagnvart sambandinu urðu
í þrautakeppni.
balsson, þáverandi utanríkisráðherra Íslands, er fyrir miðri mynd.
í gegnum EES og tvíhliða samskipti við sambandið og aðildaríki.
Íslendingar að beita sér sérstaklega í
15:15 Big Time Rush
22:00 Pepsi deildin 2013
21.10 Gátan ráðin (1:3)
19:30 höfuðborgum
Cheers (17:25)
aðildaríkja en ekki með
Vinum
fækkar
„Í
upphafi
koma
Norðmenn
og
Ísland
beinum
hætti
í
Brussel. Deilan
15:40 Tricky TV (2:23)
(Pepsí deildin 2013)
(The Bletchley Circle)
19:55 raunar
Gordon
Ramsay
Ulti-vannst
Noregur er hryggjarsúlan í EES-samn- sér saman um ákveðna afstöðu en síðar
með miklum stuðningi Dana
16:05enKalli
kanína
og félagar
mate Cookery
Course
(2:20)
Útsending
leik í Pepsí deild 22.00 Tíufréttir
ingnum
öll formleg
hagsmunagæsla
í ferlinu gengur
Noregur svofrá
að kröfum
en Morgunblaðið
þakkaði
á sínum
Íslands gagnvart ESB á að fara fram ESB án þess að ráðfæra sig við Ísland,“
tíma Ritt Bjerregaard, matvælaráðhera
16:25 Ellen (27:170)
22.15 Veðurfréttir
20:25 Danmerkur,
Psych (15:16)
karla í fótbolta.
samhliða Noreg og Liechtenstein. Ríkin segir íslenskur embættismaður um
sérstaklega fyrir sinn þátt
eiga
samkvæmt
koma samstarf Íslands
og Noregs.
þessu er 2013
sigri Íslands.(3:6)
Bjerregaard tók baráttu
17:10
Boldsamningnum
and the aðBeautiful
23:50
PepsiAf mörkin
22.20 Kvöldstund með Jools
21:10 íMonroe
sér saman um eigin hagsmuni og tala ljóst að makríldeilan er ekki upphafið
Íslendinga upp eftir símtal frá Halldóri
17:32
Nágrannar
Holland
22:00 Ásgrímssyni,
Law & Order:
UK (2:8)
Mörkin
marktækifærin
í
einni
rödd
við sambandið. Evrópu- að trúnaðarbresti
milliog
Íslands
og Norþá utanríkisráðherra,
stefna ríkisstjórnarinnar sem kynnt egs í samskiptum við Evrópu; eitthvað
beitti sér fyrir hönd Íslendinga
17:57 Simpson-fjölskyldan
23.20 Verðlaunamyndir
22:50 og
The
Borgias (7:10)
leikjunum í Pepsi deild karla í
var á þriðjudag leiðir því af sér að sem utanríkisráðherra mátti vera vera
gagnvart Frökkum, Írum, Grikkljóst áður en
stefnan var sett saman.
Norðmenn,
það er þeirra
hagsmunir,
og Portúgal.
segir einnig að
18:23 Veður,
fréttir
og íþróttir
Kvikmyndaskóla Íslands - Viltu 23:35 landi
House
of LiesÞá (9:12)
knattspyrnu.
ásamt Liechtenstein eru einsskonar
Noregur, Perú og Chile hafi staðið
18:54 Ísland í dag og veður
breyta lífi þínu?
00:05 með
Leverage
(12:16)
dyraverðir í hagsmunabaráttu Ís- Gott veganesti
Íslendingum og lýst áhyggjum
Auðbjörg Ólafsdóttir.
Baldur Þórhallsson.
lands
gagnvart
af Auðbjörg Ólafsdóttir, stjórmálaþróunGirl
mála.(21:22)
19:15
The ESB.
BigStefnan
Bangleiðir
Theory
23.40 Baráttan gegn kjarn00:50 afLost
sér að utanríkisstefnu landsins gagn- fræðingur og sérfræðingur í Evrópu- hér í gegnum EES samninginn á þeim lendinga og Færeyinga, Norðmenn eru
19:35
Modernmarkaðssvæði
Family Ís- málum telur
orkuvopnum
01:35
Excused
20:00
sinniveravartuttugu
(18:22)
vart
mikilvægasta
norskuEinu
skýrsluna
árum sem hann
hefur verið í öflugu sambandi við sambandið
og Sífellt
smærri tjörn
lands er að hluta útvistað til ríkjanna mikilvægt veganesti fyrir Íslendinga í gildi. Lög sem kjörnir fulltrúar Ís- bæði Finnland og Svíþjóð eru þegar í Árið 1994 þegar Ísland í gegnum EFTA
20:00 2 Broke Girls (12:24)
01.30 Fréttir og dagskrárlokur 02:00 Monroe (3:6)
(Borgaraflokkur)
tveggja. „Fyrst og fremst má túlka þetta „Niðurstaða skýrslunnar er í stuttu lendinga hafa afgreitt á sama tíma eru ESB. Þetta er bara ekki rétt hagsmuna- varð aðili að EES var staðan talsvert
við 3.000.
í dag. Íbúar
EFTA-ríkjanna
þannig
Ísland Girl
er ekki
tekið alvar- máli sú að Noregur
bæði úti og inni innan
mat.“
20:20aðNew
(23:25)
02:50 önnur
Pepsien MAX
tónlist
20:30séÖrlagadagurinn
(12:30)
í
Evrópusamstarfi.
Inni
vegna
þess
að
lega í Evrópu,“ segir Baldur Þórhallsson
voru þá 30 milljónir og samningurinn
20:45 Dallas um stöðuna sem í gegnum EES
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Snorradóttir)
samninginn
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stjórnmálafræðingur
stærsti viðskiptasamningur ESB. Tólf
Phillip Morris og Ísland
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eftir makrílsamkomuþátt í Evrópusamvinnu, „Það er eins og Íslendingar skilji ekki Það er ef til vill lýsandi fyrir stöðu Ís- ríki voru þá í ESB en sex í EFTA. Í
21:30
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(3:13) egur mikinn21:05
Grey’s Anatomy
14:45 Ensku mörkin - neðri
lagið.
jafnvel á dýpri grunni en skýrsluhöf- að Noregur er Evrópusambandinu lands gagnvart Evrópusambandinu að dag eru 28 ríki í Evrópusambandinu
22:15 Miami Medical (9:13)unda grunaði
21:50
and Clark
(8:22)langt umfram
íbúar Pilgrim
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Scott
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16:55 WBA
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15:10 Margin Call
Bergmann stjórnmálafræðingi, segir við innlenda gagnrýni á EES samn- ilvægt að vera í góðum samskiptum er olíurisinn British Petroleum. Auð- EFTA-ríki en ekki meðlimur að EES
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Löður er með
á allan bílinn
Rain-X býður upp á fullkomna yfirborðsvörn
Rain-X verndar bílinn, eykur útsýni og öryggi
Hreinn bíll eyðir allt að 7% minna eldsneyti

Opið allar helgar!

Kíktu til okkar á Fiskislóð 29
Opið 8:00-19:00 virka daga og 10:00-18:00 um helgar

Svampburstastöð, 54 m löng
Snertilaus sjálfvirk bílaþvottastöð
Háþrýstiþvottur
Bónstöð
Við erum á sex stöðum á höfuðborgarsvæðinu
www.lodur.is - Sími 544 4540

Aldrei

löng bið!
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8 REYKJAVÍK
hringborðið

Um hvað eiga íbúarnir að kjósa?
Nú er í gangi kosning á vefnum Betri Reykjavík. Íbúar geta forgangsraðað
ýmsum verkefnum í rafrænni kosningu, en til stendur að verja 300 milljónum króna í þessi verkefni. Þau eru af ýmsum toga. Bæði gróðursetningar
trjáa, frisbígarðar og líka hlutir líkt og hraðahindranir, gönguljós og fleira
af þeim toga. Er að þínu mati eðlilegt að íbúar séu settir í þá stöðu að velja
milli þátta sem varða til dæmis umferðaröryggi og ávaxtatrjáa?

Lana Kolbrún Eddudóttir,
sagnfræðinemi

Fleiri kjósi
Kjörnir fulltrúar fela íbúum borgarinnar að ráðstafa 300 milljónum króna til
ýmissa verkefna í bindandi kosningu.

Daði Ingólfsson, tölvunarfræðingur

Góð hugmynd
– gölluð framkvæmd

„Svarið við spurningunni er já. Það er
ef íbúar sjálfir hafa sett sig í þá stöðu
eins og í þessu tilfelli. Hugmyndirnar
komu allar frá íbúum og íbúar velja svo
bestu hugmyndirnar. Hitt er svo annað
mál að framkvæmd hugmyndarinnar
er stórkostlega gölluð, enda allt of lítið
fjármagn sett í hana - hún eiginlega étur
sig sjálfa innan frá. Ég hafði forgöngu um
harðorðar bókanir um málið í Hverfisráði miðborgar (sem ég sit í) sem voru
samþykktar einróma, en borgaryfirvöld
létu það sem vind um eyrun þjóta. Harðorðari bókanir hafa ekki verið lagðar fram
í þessu ráði nokkru sinni. Sérfræðingahópur tók sér það bessaleyfi að hafna
fullgildum hugmyndum, lítið fjármagn
var sett í annars mjög góða kosningasíðu, umsjónarmaður þessara þúsunda
hugmynda var í allt of lágu starfshlutfalli
yfir árið og kynning kosninganna var afar
bágborin, svo eitthvað sé nefnt. Svarið,
þegar maður gerðist nærgöngull, var
alltaf - við lærum af þessu. En enginn
lærði neitt og fátt batnaði.
Þetta hefur gert það að verkum að
borgarbúar eru að missa trú á beinu
lýðræði af þessum toga, og er þá betra
heima setið en af stað farið. Vonandi
gengur betur núna, en ég er hættur að
nenna að bóka eitthvað um það. Þetta
er mín bókun.“

Salka Guðmundsdóttir,
leikskáld og þýðandi

Hressleikapólitíkin

„Mér finnst þetta fyrst og fremst ansi
innantómt, einhvers konar gervilýðræði sem á að gefa fólki þá fölsku
hugmynd að það komi á virkan hátt
að ákvarðanatöku í málefnum borgarinnar þegar raunin er sú að nánast
allt sem er sett í þessar kosningar eru
hlutir sem er engin leið að vera með
eða á móti. Ýmist er um að ræða
sjálfsagt viðhald sem borgin ætti tvímælalaust að sinna, eins og að laga
göngustíga, vegkanta eða illa upplýst svæði – og þá stórundarlegt að
þurfa að velja á milli – eða krúttlega
skemmtilegar hugmyndir sem eru
allra góðra gjalda verðar en varla tilefni til að blása til vinsældakosningar
á netinu. Mér finnst þetta augljóst
afsprengi þeirra hressleikapólitíkur
sem hefur verið mjög í tísku síðustu
árin og gengur út á fremur yfirborðskennda stemningu og almennasta
samnefnarann en skautar framhjá
óþægilegri og erfiðari málum. Ég
var spennt fyrir Betri Reykjavík
þegar síðan var tekin í gagnið og tók
þátt í fyrstu kosningunum en leið í
kjölfarið eins og ég hefði verið að
taka þátt í einhverju svona jákvæðnisflassmobbi í auglýsingaherferð fyrir
hressu Reykjavík. Vil ég hundagerði
eða hraðahindrun? Er það kjarninn
í íbúalýðræði? Ég segi pass.“

„Ég sé ekkert athugavert við það að
íbúar hverfa geti haft áhrif á forgangsröðun verkefna sem snúa að öryggi
í þeirra nærumhverfi. Þeir vita best
hvar skórinn kreppir, hvort sem um
er að ræða hraðahindranir, gönguljós,
betri lýsingu eða upphitaðar brekkur.
Aukinn gróður eykur vellíðan okkar
allra en fleiri ávaxtatré voru ekki á
mínum forgangslista í ár. Ég valdi tvö
dýr verkefni, með það í huga að auka
öryggi vegfarenda, og vona að þau fái
brautargengi. Annars vegar að hita upp
stíg í brekku við Fjallkonuveg, þekkta
slysagildru, og hinsvegar að malbika
og lýsa stíg við sjúkrastöðina Vog. Ég
hefði viljað velja fleiri stígagerðar- og
lýsingarverkefni, og reyndar líka fjölga
bekkjum til að sitja á (sem var ekki í
boði) en peningarnir voru búnir. Svo
saknaði ég valmöguleika um betri
snjómokstur og hálkuvarnir, og hefði
líka viljað sjá stærri upphæðir í fjölgun
ruslastampa. Þeir eru furðulega fáir í
Reykjavíkurborg. Fyrir næstu umferð
þarf að setja peninga í að stórbæta vefinn og auglýsa þetta betur, svo fleiri taki
þátt í að senda inn hugmyndir og kjósa.
Kannski væri líka sniðugt að leggja höfuðáherslu á einn málaflokk á ári, t.d.
rusl, í stað þess að dreifa peningunum
svona? En hvar eru upplýsingarnar um
hvernig þessum peningum var varið í
fyrra? Ég finn þær hvergi.“

Einar Karl Friðriksson, efnafræðingur

Einföld vinsældakosning?

„Kosningin er forvitnileg tilraun, þó
vissulega sé aðeins um að ræða lítið
brot af útsvari, um 2.340 kr á hvern
íbúa, sem skal ráðstafa samkvæmt
kosningunni. Verkefnið sýnir hins
vegar líka að beint lýðræði er ekki hin

fullkomna endastöð lýðræðis. Lýðræði snýst ekki bara um að kjósa sem
oftast um sem flest, heldur um allt ferli
ákvarðanatöku. Ef ég á að forgangsraða tuttugu valkostum í mínu hverfi
af viti hlýt ég að þurfa að kynna mér
þá alla, til að vega og meta ávinning
á móti kostnaði. Eða kýs ég bara það
sem stendur mér sjálfum næst? Ég á
til að mynda erfitt með að meta hvort
mikil þörf sé á endurbótum á gangstétt
við Barðavog eða leikvelli sem ég þekki
ekki og finn takmarkaðan rökstuðning á kosningasíðunni. Hætt er við
að svona kosning verði bara einföld
vinsældakosning, sem vissulega gefur
vísbendingu, en ekki endilega réttustu forgangsröðun. Verkefnið 'Betri
Reykjavík' er ein leið til að kalla eftir
hugmyndum frá borgarbúum og fá
einhverja smá vísbendingu um áhuga
annarra íbúa á þeim. Forvitnilegt er
að sjá hvað einfaldar framkvæmdir
kosta í raun. En kosningin kemur
ekki í staðinn fyrir faglega úttekt og
rökstuddar fjárveitingar samkvæmt
stefnumótun, til dæmis í umferðaröryggismálum.“

Reykjavík – vikublað

hefur fengið stóran hóp
valinkunnra kvenna og
karla til að spá í málefni líðandi stundar með
lesendum. Þátttakendur í
Hringborðinu eru eingöngu
fulltrúar eigin sannfæringar
en ekki hagsmunaaðila, fyrirtækja, stjórnmálaflokka,
íþróttafélaga eða annarra
samtaka og stofnana.

Lára Magnúsardóttir,
forstöðumaður rannsóknarseturs
HÍ á Norðurlandi vestra

Raunverulegur hluti af
pólitískum
ákvörðunum
Íris Ellenberger, sagnfræðingur

Byrjun á þátttökulýðræði

„Ég er afskaplega ánægð með framtakið Betri Reykjavík og vona að
þetta sé bara byrjunin á viðameira
þátttökulýðræði í borginni. Ég hef
þó oft furðað mig á þeim verkefnum
sem við fáum inn á okkar borð. Í
einum af fyrstu kosningunum var
t.d. einn valmöguleikinn fyrir mitt
hverfi að laga gangstétt sem farið var
að molna úr. Ég taldi að það væri eitt
af viðhaldsverkefnum borgarinnar og
þyrfti nauðsynlega að laga óháð því
hversu mörg atkvæði það fengi í íbúakosningu. Íbúarnir eru því stundum
settir í skrýtna stöðu stöðu að þurfa
að velja á milli gangstéttar, sandkassa
eða gönguljósa. Mögulega er það
vegna þess að þessi verkefna skipta
ekki raunverulegu máli fyrir okkur
flest. Enda hef ég ekkert kosið í mínu
hverfi þegar ég sé ekki tilganginn í að
gera upp á milli ruslatunna, bekkja og
hraðahindrana. Þá greiði ég nú frekar
parkour-velli í Grafarvogi atkvæði mitt
þótt ég búi allt annars staðar. Samt sem
áður tek ég þátt á hverju ári. Mér þykir
mikilvægt að sýna að borgarbúar vilji
eiga hlutdeild í þeim ákvörðunum sem
eru teknar á milli sveitarstjórnarkosninga. Svo lifi ég í þeirri von að einn
daginn fáum við að taka þátt í stærri
ákvörðunum sem virkilega skipta máli
fyrir velferð okkar íbúanna.“

„Það er gleðilegt að borgaryfirvöld gefi
íbúum kost á að hafa áhrif á hvernig
300 milljónum verður ráðstafað, en
spurning blaðsins vekur sannarlega
spurningar um framkvæmd íbúðalýðræðis, ekki síður en hvort unnið
skuli að umferðaröryggi skv. stefnu sem
er kerfisbundið byggð á fagmennsku,
frekar en að stilla því upp í samkeppni
við gleði og fegurð.
Í kosningunum er borginni skipt í 10
hverfi sem hafa misháar fjárheimildir
og fram kemur að 400 hugmyndir hafi
borist en hins vegar er aðeins kosið um
166. Hverfisráð og fagteymi á vegum
borgarinnar fóru yfir tillögurnar
en hvorki er á yfirborðinu á hvaða
forsendum tillögunum var fækkað né
hvort tillögum sumra hverfa var hlutfallslega fækkað meira en annarra.
Hverfaráðin eru skipuð fulltrúum
sem borgarstjórn kýs og kjörtímabilið
beggja er hið sama. Af þessu má álykta
að í raun ráði borgarstjórn mestu um
hvaða tillögur er kosið um, en með
þeim rökum má einnig segja að hún
víki sér undan raunverulegri pólitískri
umræðu og því að móta stefnu um umferðaröryggi. Kosningarnar eru bindandi og þannig eru þær raunverulegur
hluti hins pólitíska ákvarðanaferlis.
Aldurstakmarkið er hins vegar 16 ár á
árinu, sem þýðir að sumir kjósendur
eru þremur árum yngri en kosningaréttur í landinu, en við það þynnast
atkvæði hinna út. Í því samhengi hlýtur
einnig að þurfa að spyrja hvort yfirvöldum sé heimilt að rýra rétt kosningabærra manna.“

Gæðakerfi
- gæðahandbók

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala

Vefkerfi sem auðveldar allt aðgengi að
handbókum og gæðaskjölum, hvort sem er
á innri- eða ytri vef fyrirtækja og stofnana.

Getur sent skjöl í rýni til
gæðatengla eða annara til
samþykktar eða yfirlesturs.

með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.
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One býður hagkvæmar lausnir
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Þróunarstefna OneSystems styður
Moreq2, kröfur evrópulanda um
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.
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Auðveldar gerð og útgáfu
gæðaskjala.

OnePortal er
vefgátt sem gerir
fyrirtækjum og sveitarfélögum kleift að veita íbúum
þjónustu allan sólahringinn, allt árið
um kring. Rafrænir innri ferlar eru
tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa
eða viðskiptavini, þar sem þeir
geta afgreitt sig sjálfa á
OneRecords
sjálfvirkan máta með
er öflug lausn sem
innsendingu
auðveldar fyrirtækjum
umsókna og
og sveitar- félögum halda utan
erinda á
um mál sem eru í gangi á hverjum
vef.
tíma. Stjórnendur hafa yfirsýn yfir gang
mála innan fyrirtækisins og notendur geta á
einfaldan máta sótt lista yfir þau mál sem þeir
bera ábyrgð á.

VE
ST - LJUM
EN

Hentar fyrir allar gerðir handbóka svo sem
stjórnunar-, rekstrar-, skipulags-,
starfsmanna-, notenda-, gæða-, umhverfis-,
neyðar- og öryggishandbóka.

Self-Service
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Stórtenórinn sem ætlaði bara í nokkra söngtíma

Hildur
Björgvinsdóttir

Óperan Ragnheiður eftir Gunnar
Þórðarson og Friðrik Erlingsson sem
nú er sýnd í Hörpu hefur fengið afar
góða dóma og uppselt verið á allar
sýningar. Tenórinn Elmar Gilbertsson sem fer með eitt aðalhlutverkið,
Daða Halldórsson, biskupssvein og
kennara Ragnheiðar, hefur hann
verið lofaður í hástert fyrir söng sinn.

Segja má að Íslendingar hafi uppgötvað nýja stjörnu í óperuheiminum
en eftir útskrift úr Söngskóla Sigurðar
Demetz árið 2007 hefur E
 lmar stundað
nám og vinnu erlendis. Hann lauk
meistaranámi í óperusöng frá Tónlistarháskólanum í Amsterdam og
Konunglega tónlistarháskólanum
í Haag árið 2009 og hefur síðan þá
meðal annars sungið í Óperustúdíói
Hollensku óperunnar og í óperunni í
Maastricht. Hann er nú búsettur í Den
Haag í Hollandi.
Úr bílskúrsböndum
í karlakóra
„Það að ég skyldi verða óperusöngvari var alls ekki meðvituð ákvörðun
heldur gerjuðust hlutirnir þannig. Ég
var mikið í tónlist sem barn og unglingur, svo tóku bílskúrsböndin við og

síðan upp úr tvítugu fór ég að hlusta
meira á klassíska tónlist og heillaðist af
karlakóramenninguni sem við eigum
hér á Íslandi, og var í nokkrum karlakórum og kirkjukórum. Mig langaði í
framhaldinu að taka nokkra söngtíma
sem ég og gerði … og hér stend ég í
dag,“ segir Elmar í samtali við Reykjavík vikublað.
„Amma og mamma á
fremsta bekk“
Elmar segir heldur persónulegra að
syngja á Íslandi en erlendis þar sem
hann þekki fleiri í salnum og fólk komi
frekar baksviðs eftir sýningar og heilsi
upp á hann. „Og svo sitja nátturlega
mamma og amma alltaf á fremsta bekk
hvar sem ég treð upp hér á landi.“

„Það hjálpaði mikið við að reyna að skilja þessar persónur og í hvaða veruleika
þær lifðu á þessum tíma,“ segir Elmar en hann las greinargerð um Ragnheiði
og Daða eftir Guðmund Kamban þegar hann bjó sig undir hlutverkið.

Hann segist innilega þakklátur fyrir
þær viðtökur sem hann og sýningin í
heild hefur fengið og segir gesti örlátari en hann hafi nokkru sinni þorað
að vona, það sé mögnuð tilfinning að
hneigja sig í Hörpu fyrir fullu húsi. Þá
segir hann ómetanlegt að kynnast kollegum sínum á Íslandi og það hafi verið
frábært að vinna með öllum þeim sem
koma að sýningunni.
Gróf upp Ragnheiði og
Daða hjá Braga
Flest hlutverk undirbýr Elmar á sama
hátt. Þegar hann er búinn að kynna

Öflugri og
fegurri hverfi
Hverfissjóður Reykjavíkur auglýsir eftir styrkumsóknum til verkefna sem stuðla
að einhverjum eftirtalinna þátta í hverfum borgarinnar:
•
•
•
•

Bættu mannlífi og eflingu félagsauðs
Fegurri ásýnd borgarhverfa
Auknu öryggi í hverfum borgarinnar
Samstarfi íbúa, félagasamtaka eða fyrirtækja við borgarstofnanir.

Hægt er að sækja um styrki til verkefna í einu eða fleiri hverfum eða almennt í
borginni. Einstaklingar, hópar, félagasamtök og stofnanir geta sótt um.
Hámaksupphæð styrkja er 700.000 krónur.

Umsóknarfrestur er til miðnættis
þriðjudaginn 15. apríl 2014

Nánari upplýsingar eru á vef Reykjavíkurborgar  www.reykjavik.is/hverfissjodur

sér nóturnar og taktinn þýðir hann
sinn eigin texta og mótsöngvaranna
frá orði til orðs. Þess hafi þó vissulega ekki gerst þörf núna sem sparaði
honum mikla vinnu. Þegar hann hefur
lært rulluna sína heima fer hann til
þjálfara og syngur hana utanbókar til
að mæta vel undirbúinn á æfingar. „Ég
geri líka töluvert af því að fara í rannsóknarvinnu við karakterana í verkunum og kaupi þá gjarnan bækur til að
lesa mér til. Ég til dæmis fór í fornbókabúðina til hans Braga á Hverfisgötunni og fann þar eftir nokkurt grams,
greinagerðina um Ragnheiði og Daða
sem Guðmundur Kamban skrifaði og
gaf út. Það hjálpaði mikið við að reyna
að skilja þessar persónur og í hvaða
veruleika þær lifðu á þessum tíma.“
segir Elmar.
Íslendingar opnari
fyrir listforminu
Aðspurður um óperumenninguna á
Íslandi segist hann finna fyrir því að
hún sé að aukast og fólk sé orðið opnara
fyrir listforminu en áður. Erlendis eigi
óperumenningin sér mun dýpri rætur
og því sé betur hlúð að henni þar og

vissulega sé fleira fólk til að borga sig
inn á sýningar en miðað við höfðatölu
sé mjög gott að fylla Eldborg helgi eftir
helgi í „litlu“ Reykjavík.
Einn besti salurinn
En hvernig ætli Harpa virki sem óperuhús? „Það er náttúrlega alger draumur
að syngja í þessu blessaða húsi og í
þessum blessaða sal. Einhver sá albesti
salur sem ég hef sungið í og hef ég þó
komið all víða. Maður fær allt til baka,
hvar sem er maður stendur á sviðinu,
æðislegt. En þetta er nátturlega ekki
leikhús eins og sagt hefur verið svo
oft áður, en þá koma svona snillingar
eins og Gretar Reynisson og byggja einfalda leikmynd sem svínvirkar og annar
snillingur Páll Ragnarson ljósameistari
sem hannar lýsinguna í Ragnheiði og
gerir það meistaralega. Þegar maður
fær svona snillinga, þá eru allir vegir
færir, þó að maður sé ekki í leikhúsi.“
Eftir að sýningum á Ragnheiði lýkur
mun Elmar syngja á nokkrum tónleikum á Íslandi áður en hann heldur
aftur utan en fram undan eru hlutverk
í Töfraflautunni eftir Mozart og Leðurblökunni eftir Strauss.

Ekki missa af ...
…Þýskum kvikmyndadögum í
Bíó Paradís, 13.23.mars. Boðið verður upp á sex
nýjar og nýlegar myndir sem eru
þverskurður af því besta sem þýsk
kvikmyndalist hefur upp á að bjóða.
Opnunarmyndin er hin margverðlaunaða Zwei Leben (Two Lives) en
hún hefur farið sigurför um heiminn
og var framlag Þýskalands til Óskarsverðlaunanna 2014. Myndirnar eru
á þýsku með enskum texta.
…samsýningu
Fatahönnunarfélags Íslands
á Hönnunarmars. Samstarf níu
fatahönnuða og níu íslenskra tónlistarmanna þar sem sýnt verður á
misjafnan hátt hvernig listamenn
hafa áhrif á sköpun hvors annars.
Sýningin opnar á Kex Hostel miðvikudagskvöldið 26. mars klukkan 21
og stendur til sunnudagsins 30. mars.
…Myndasögusýningu Lóu Hjálmtýrsdóttur í aðalsafni
Borgarbókasafnsins.
Sýningin stendur út
apríl.

…tónleikum
Dómkórsins í
Reykjavík og
Kór Menntaskólans í Reykjavík.
Haldnir verða
tvennir tónleikar
í Langholtskirkju
sunnudag, 16.
mars, og hefjast þeir klukkan 17 og
20. Þar verður flutt tónverk Carls
Orff, Carmina Burana. Alls taka
yfir 100 manns þátt í flutningnum.
Einsöngvarar eru Hallveig Rúnarsdóttir, sópran, Þorbjörn Rúnarsson, tenór, og Jón Svavar Jósefsson,
bassabaritón. Einnig koma við
sögu nokkrir drengir úr Skólakór
Kársness. Hljómsveitarútsetningin að þessu sinni er undirleikur
í höndum tveggja píanóleikara,
Helgu Bryndísar Magnúsdóttur og
Kristins Arnar Kristinssonar, og
sex manna slagverkssveitar. Stjórnandi á tónleikunum er Kári Þormar
dómorganisti en hann er stjórnandi beggja kóranna.Miðasala er í
höndum félaga í báðum kórunum
(kr. 3.000) og við innganginn (kr.
3.500).
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Matarsíða Svavars

svavar@islenskurmatur.is

Úr iðnhönnun í hollan mat

N

ýir matarkúrar, -tíska og
-sannindi, virðast ganga jafn
reglulega yfir okkur eins og
bylgjur í fjöruborði. Sumt er augljóslega alger vitleysa eða öfgar, en annað
virðist skynsamlegt í augum okkar
leikmanna. Paleo, eða hellisbúafæði,
eins hægt væri að íslenska það, virðist við fyrstu sín hafa nokkuð til síns
ágætis. Líkami okkar mótaðist jú við
árþúsunda þróun og það hljómar ekki
ósennilega að fæðan sem þá var á
boðstólum sé enn það besta sem hægt
er að fá, kjöt, fiskur, ávextir, grænmeti,
hnetur, fræ og þess háttar. Það gefur
augaleið að það hlýtur að vera hollara
en kökur, kex, MSG drýgðar tilbúnar
kjötafurðir eða ofsykraðar mjólkurafurðir (eins og fylla hillurnar í flestum
mjólkurkælum landsins).

fyrir okkur – rétt eins og ávextirnir sem
forfeður okkar gleyptu líklegast í sig.
En nú eru margir sem reyna að halda
sig frá kolvetnum eins og þau séu eitruð
. . . og neyðast þar með til að gefa alls
kyns bragðgóðar kökur og kræsingar
upp á bátinn. Eða hvað?

Verst hvað vont er gott
Við hljótum líka að setja spurningamerki við ofneyslu kolvetna – enda
aðeins fáein árþúsund frá því menn
lærðu akuryrkju og fóru að háma í
sig þess háttar fæðu. Gallinn við þetta
allt saman er hins vegar sá að þessi
óholli matur er alltof bragðgóður – að
minnsta kosti að mati þess sem hér
heldur á penna. Við erum auðvitað
ekkert annað en þróaðir apar og náttúrulega forrituð til þess að halda að allt
sem er sætt og litríkt hljóti að vera gott

Hollari kökur
Það er reyndar til aðferð til þess að fá
allt fyrir ekkert í þessum efnum – eða
svona næstum því. Það er að minnsta
kosti leiðarstefið í frábærri lágkolvetna
matreiðslubók sem kom út fyrir jólin.
Höfundur hennar er fjöllistakonan,
iðnhönnuðurinn og matarbloggarinn
María Krista Hreiðarsdóttir. Brauð
og eftirréttir Kristu: Sykur-, ger- og
glútenlaust, er fyrsta bók hennar og var
ein sú mest selda í nýyfirstöðnu jólabókaflóði. Mataráhugi Maríu Kristu

er einlægur, en hvaðan skyldi sá áhugi
koma? „Ég hef alltaf elskað mat síðan
ég man eftir mér og kannski einum of
því ég varð allt of þung eftir að ég átti
börnin mín og hef átt í vissri baráttu við
að halda aukakílóunum frá. Þá verður
maður pínulítið heltekinn af matarpælingum hvort sem það er af hollum
eða óhollum mat. Ætli ég myndi ekki
greinast sem matarfíkill.“
Vinsælt matarblogg
María Krista hefur haldið úti vinsælu
bloggi með mataruppskriftum og
vangaveltum um lífið og tilverua og
það varð fljótlega eitt það allra vinsælasta á landinu. En hvers vegna ætli
hún hafi tekið skrefið frá mataráhuga
og yfir í matarbloggið? „Ég var að byrja
að fylgja lágkolvetnamataræði ásamt
dóttur minni en hún er með glútenóþol og langaði að prófa með mér að
taka út hveiti og fleira. Því hentaði

Kúrbítskryddkaka
Dísætt rjómaostakrem með sítrónubragði og stökkar og góðar hnetur
eru einkennandi fyrir þessa köku
sem gæti verið litla kolvetnalétta
systir gulrótakökunnar girnilegu
sem flestir þekkja frá kaffihúsum og
bakaríum. Ég ákvað að skipta hér út
gulrótum fyrir kúrbít sem er orðinn
fastur liður á innkaupalistanum og
kakan kom stórkostlega út. Gaf gulrótunum ekkert eftir og hélst mjúk
og góð í 2-3 daga í ísskáp. Hún er
mjög seðjandi og þessi uppskrift
dugar því líklegast fyrir 6-8 manns.

INNIHALD:
180 g möndlumjöl
100 g Sukrin Gold
1 tsk lyftiduft
½ tsk gróft salt
2 tsk kanell
½ tsk engifer
½ tsk matarsódi
¼ tsk negull
1 tsk kardimommudropar
2 msk kókosolía
10 dropar stevía
2 egg
100 ml kókosmjólk
60 g pekanhnetur
100 g rifinn kúrbítur
½ tsk sítrónusafi

KREM:
200 g rjómaostur
60 g Sukrin Melis
15 dropar stevía
1 tsk sítrónusafi
1 ½ tsk vanilludropar

Svavar Halldórsson

AÐFERÐ:
Blandið öllum þurrefnum saman
í skál. Þeytið eggin og vanilludropana saman ásamt kókosmjólkinni í nokkrar mínútur.
Blandið þurrefnum varlega út og
hrærið vel saman. Næst er hnetum
bætt út í ásamt niðurrifnum kúrbít;
gott að kreista mesta vökvann úr
honum. Kókosolían fer út í síðast.
Setjið deigið í hringlaga eða ferhyrnt kökumót. Bakið í 25 mínútur
við 170°C hita með blæstri.

KREMIÐ:
Setjið allt í litla matvinnsluvél og
blandið saman. Einnig er hægt
að nota handþeytara. Mæli með
að þeyta þetta krem mjög vel.
Sprautið kreminu í litla toppa, eða
smyrjið því á kökuna. Hægt er að
skera kökuna í tvennt og búa til
tvær hæðir en það er ekki nauðsynlegt. Kakan er jafngóð á einni hæð.
Valmöguleiki: Stráið muldum
möndlu- eða heslihnetuflögum
yfir kremið.

Útsölustaðir:
Allar heilsubúðir
Öll Apótek
Blómaval Skútuvogi
Afreksvörur Glæsibæ

„Ég hef alltaf elskað mat,“ segir María Krista Heiðarsdóttir, matarbloggari
og bókarhöfundur.

vel þetta mataræði en það snýst um
að takmarka kolvetni töluvert, taka
út allan sykur og sterkju. Yngri sonur
minn er svo með hveitiofnæmi þannig
að þetta virtist henta okkur mjög vel.
Blogghugmyndin kom svo fljótlega

eftir að ég byrjaði að taka myndir af
nýju réttunum sem við vorum að prófa
en ég setti þær inn á facebooksíðuna
mína. Hér á síðunni fylgir ein uppskrift úr bókinni. Nú er um að gera
fyrir lesendur að prófa.

15. mars 2014
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ÞJÓÐFÉLAGSUMRÆÐA

Hugrenning á kosningavori

N
SJÓÐHEITIR

SPÆNSKIR

dagar!
ALMERÍA

Arena Center 7 nætur
Tilboðsverð á mann: M.v. 2 fullorðna og 2 börn.

79.900 kr.

Verð 99.800 kr. miðað við
2 fullorðna. Brottför 17. júní.

BENIDORM
DON JORGE 7 nætur
Tilboðsverð á mann: M.v. 2 fullorðna og 2 börn.

84.900 kr.

Verð 102.199 kr. miðað við
2 fullorðna. Brottför 17. júní.

COSTA BRAVA
XAINE PARK 7 nætur
Tilboðsverð á mann: M.v. 2 fullorðna og 2 börn.

94.900 kr.

Verð 114.240 kr. miðað við
2 fullorðna. Brottför 18. júní.

MARMARIS

ALENZ SUITE 7 nætur

Tilboðsverð á mann: M.v. 2 fullorðna og 2 börn.

102.900 kr.

Verð 123.799 kr. miðað við
2 fullorðna. Brottför 12. júní.

Tilboðin gilda út þriðjudaginn 19. mars.

ú líður senn að sveitarstjórnarkosningum og eru frambjóðendur
í óða önn að kynna sig og stefnumál sín.
Í þessu samhengi er áhugavert að
skoða fræðigrein sem Gunnar Helgi
Kristinsson, prófessor við Háskóla Íslands, skrifaði í veftímarit Stjórnmála
og stjórnsýslu um meðlimaskipulag
íslenskra stjórnmálaflokka. Í greininni
er fjallað um að kjarna þeirra sem starfa
að hinu daglega flokksstarfi stjórnmálaflokkanna megi flokka sem hina virku
(e. activists) en meðal þeirra sé að finna
mikilvægasta kjarna flokksmeðalima
fyrir utan forystuna. Hinum virku sé
hægt að skipta í framafólk (e. careerists)
og áhangendur (e. believers). Framafólk
er sá minnihluti virkra flokksmanna sem
hyggi á frama í stjórnmálum. Áhangendurnir á hinn bóginn séu mjög flokkshollir og taki oftast ekki mjög ákveðna
afstöðu í innri valdabaráttu flokkanna.
Leiðtogar stjórnmálaflokka hafi ekki
bara áhuga á virkni fólks í flokkunum
heldur réttri tegund af virkni. Hagsmunir leiðtoganna liggi fyrst og fremst
í innri samstöðu og eins miklu frelsi
til athafna fyrir þá sjálfa og mögulegt
er. Einhvers konar mat meðlimanna á
því hvað þeir fái út úr því að vera meðlimir stjórnmálaflokks hljóti að liggja
til grundvallar ákvörðun þeirra um að
ganga í flokk. Umbun geti verið í því
formi að flokkur berjist fyrir tilteknum
málstað en einnig að meðlimirnir njóti
einhverra hlunninda sem utanfélagsmenn njóti ekki.
Ólafur Margeirsson, hagfræðingur,
hefur bent á sérhagsmuna (e. extractive)
og almenna (e. inclusive) þætti samfélaga og nefnir í því sambandi bók sem
kom út árið 2012 Why Nations Fail
eftir höfundana Acemoglu og Robinson. Þar eru stofnanalegum þáttum
hagkerfisins sem ná yfir jafn ólík en þó

tengd atriði á borð við lagaumhverfi,
almennt viðskiptaumhverfi og pólitískt
skipulag í viðkomandi landi, skipt upp í
sérhagsmunalega þætti annars vegar og
almenna þætti hins vegar. Áhrifin af
því að vera með sérhagsmunaskipulag á
hagkerfinu eða ákveðnum hluta þess er
að aðeins þröngur hópur ákveðinna aðila innan þjóðfélagsins græðir en slíkur
hagvöxtur geti ekki gengið til lengdar.
Það sé ekki víst að hagkerfið komist
nokkurn tímann á braut þróunar sem
einkennist af hagvexti í þágu almannahags. Ástæðan sé vitanlega sú að þegar
stofnanalegur þáttur sérhagsmuna er til
staðar þá muni sérhagsmunahópurinn
sem græðir svo mikið á honum berjast
eins og ljón við að viðhalda honum.
Það þurfi að endurskipuleggja kerfið,
hagkerfinu og þjóðinni sem heild til
hagsbóta. Hann nefnir að vitanlega
sé og verði þrýstingur á móti slíkum
breytingum töluverður, einkum og sér
í lagi frá þeim sem hagnast mest af því
að halda því óbreyttu.
Það er útbreidd skoðun að fyrirgreiðslustjórnmál gegni miklu hlutverki
í sveitarfélögunum. Talað er um valdastöðu flokkanna í þá veru að eftir því
sem valdastaða flokkanna sé sterkari
þá sé hvatinn til að gerast meðlimur
meiri, vegna þess aðgangs að fyrirgreiðslugæðum sem aðildinni fylgir.
Páll Skúlason, heimspekingur og fyrrum
rektor Háskóla Íslands, nefndi í blaðaviðtali nýlega að stærsta verkefni okkar í dag
væri að endurnýja svið stjórnmálanna.
Kerfið eins og það væri í dag kallaði á
fólk sem hafi unun á valdi og sem þrái að
beita völdum en hafi að sama skapi ekki
áhuga á skynsamlegri umræðu. Kristín
Þórunn Tómasdóttir, prestur, fjallaði um
leiðtoga í nýlegri prédikun og mikilvægi
leiðtoga sem hugsuðu um hag samfélagsins umfram sinn eigin.

Höfundur er
María Grétarsdóttir,
bæjarfulltrúi M-lista
fólksins í Garðabæ

Ég hef það á tilfinningunni að æ
fleiri íbúar vilji sjá breytingar í pólitísku umhverfi sveitarstjórnarmála.
Gamaldags stjórnmálaflokkar sem
viðhafa fyrirgreiðslustjórnmál eins og
lýst er hér að framan eiga æ erfiðara
uppdráttar og hægri og vinstri stefnur
hljóma eins og næsta úrelt hugtök. En
hvernig stjórnmálaöfl munu leysa þau
úreltu af hólmi? Í munum huga munu
það í auknum mæli verða flokkar sem
hafa það á stefnuskrá sinni að vinna
fyrir fólkið í nærsamfélaginu með
virkri þátttöku þeirra, meðal annars
í gegnum netið líkt og rafræn Reykjavík. Í síðustu sveitarstjórnarkosningum
komu fram nokkuð mörg óháð framboð sem höfðu þessa sýn sem hér er
lýst. Borgarstjórinn í Reykjavík hefur
lýst þeim sem „hugarástandi“ sem er
nokkuð góð lýsing því tilvist þeirra er
í flestum tilfellum háð vinnuframlagi
fárra. Líklegt er að mörg þessara óháðu
framboða finni farveg fyrir samstarf sín
á milli og ljóst er að þreifingar í þá átt
eru nú þegar hafnar líkt og gerst hefur
í Reykjavík og Kópavogi. Áhugavert
verður að sjá hversu hratt samfélagið
mun geta tileinkað sér breytta stjórnmálahugsun þar sem áhersla verður
á að efla skapandi og gagnrýna umræðu með gagnsæi og gott siðferði að
leiðarljósi.

30-40 nemendur í bekk
- er það ekki bara fínt?

V

erkefnisstjóri Pisa hjá Námsmatsstofnun sagði í viðtali við RÚV í
síðustu viku að fækka mætti kennurum
um 40% án þess að það kæmi niður á
námsárangri. Hugmyndir sínar byggir
hann m.a. á rannsóknum sem segja
að bekkjarstærðir eða fjöldi nemenda
í bekk hafi ekkert um námsárangur að
segja. Með þessu segir hann að hægt sé
að hækka laun kennara. Já, með þessu
væri hægt að næstum tvöfalda laun þeirra
kennara sem héldu sinni vinnu. En það
er í raun hið eina jákvæða við þessa hugmyndir verkefnisstjórans.
500 barna skóli fær núna úthlutað
um 35 stöðugildum kennara til að sinna
almennri kennslu og til viðbótar fær
þessi skóli úthlutað 4 stöðugildum til
sérkennslu. Alls er um að ræða 39 stöðugildi. Í skólanum eru líklega 24 bekkir og
hver bekkur þarf 32 - 38 kennslustundir
á viku sem er kennsla 1,2 - 1,5 kennara.
Með þessu móti er hægt að uppfylla
lögbundna kennslu og skipta bekkjum
í sundi og verkgreinatímum.
Ef kennurum í þessum skóla er fækkað
um 40% þýðir það að í stað 35 kennara
sem sinna bekkjarkennslu, íþróttum og

list- og verkgreinum verða eftir 21 kennari.
Hver þeirra kennir 26 stundir á viku og því
þarf að fækka bekkjum úr 24 í 16. Þá verða
að meðaltali í hverjum bekk 31 nemandi
en þar sem fjöldi í árgöngum er misjafn er
líklegt að einhverjir bekkir verði stærri og
einhverjir minni. Þannig má búast við hátt
í 40 nemendum í einhverjum bekkjum.
Um leið og fjölgað yrði svo hressilega í
bekkjunum yrði dregið verulega úr sérkennslu, eða um 40%.
Möguleikar til að sinna hverjum og
einum nemanda myndu gjörsamlega
hverfa. List- og verkgreinakennsla yrði
afar takmörkuð og væri líklega bara
möguleg í örfáum árgöngum. Sundkennsla væri úr sögunni. 30 - 40 börn
þyrftu því að kúldrast meira og minna
allan daginn inni í ca. 60 fermetra
kennslustofu og kennarinn ætti engan
möguleika á að halda öllum að verki,
hvað þá sinna þeim sem biðja um hjálp.
Kennslan færi fram frá töflunni.
Ég sá nýlega samantekt sem sýnir að
íslensk börn eru í 7. sæti í heiminum
hvað hamingju varðar og almennt yfir
meðaltali á alþjóðlegum samanburðarprófum. Íslendingar hafa byggt upp

Höfundur er
Hafsteinn Karlsson, skólastjóri
í Salaskóla í Kópavogi

frábært skólakerfi sem byggir á þeirri
grundvallarhugsun að öll börn eigi jafna
möguleika í hinum almenna skóla. Starfshættir ýta undir skapandi hugsun og góða
líðan nemenda. Er eftirsóknarvert að
varpa því fyrir róða og sækja fyrirmyndir
til ríkja sem við almennt viljum ekki bera
okkur saman við?
Það er fínt að meta, prófa og bera
saman og ugglaust gaman að fást við það.
En ályktanir af niðurstöðum verða að
vera raunhæfar og passa inn í það samfélag sem við búum í. Ég held að Íslendinga
vilji almennt halda í þá sérstöðu sem er í
okkar skólum. Sérstöðu sem kristallast í
öflugri list- og verkgreinakennslu, hlýlegu
andrúmslofti, sundkennslu og síðast en
ekki síst því að öll börn eigi möguleika á
námi í sínum heimaskóla.

GÆÐIN
TRYGGJA
ÁRANGUR!

EXPO – www.expo.is

ÞÚ FÆRÐ ÖLL HELSTU VÖRUMERKIN
FYRIR BÍLINN ÞINN HJÁ OKKUR

REYKJAVÍK, Bíldshöfða 9, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata,
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17
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Borgarísjaki í Hljómskálagarðinn?
„Mér þykir það mikil synd að sú gersemi sem garðurinn er, í raun
sofandi risi, skuli ekki vera nýttur sem skyldi,“ segir Jón Grétar
Ólafsson arkitekt, sem hefur lagt fram hugmyndir um heilsulind
fyrir almenning í Hljómskálagarðinum.
Hann segir að Hljómskálagarðurinn
sé á frábærum stað og sé í marga staði
skemmtilegur garður. „En því miður
er hann illa nýttur og er í raun ótrúlegt að ekkert hafi risið þar sem ýtir
undir mannlífs síðan Hljómskálinn var
byggður árið 1923,“ segir Jón Grétar.
Hugmynd hans gengur út á að sameina eld og ís í kröftuga heild sem stuðli
að bæði félagslegri og persónulegri
upplifun fólks.

Í grófum dráttum gengur tillagan út
á að reisa heilsulind fyrir almenning,
ásamt veitingaaðstöðu, í miðri Suðurtjörninni. Heilsulindin liggi undir yfirborði tjarnarinnar en upp úr henni rís
veitingastaður í formi ísjaka með útsýni
um miðborg Reykjavíkur. Ísjakinn er
umlykinn sundlaug þar sem yfirborð
laugarinnar rennur saman við yfirborð
tjarnarinnar.
„Nokkur umræða hefur átt sér stað

um skort á listaverkum víðsvegar um
höfuðborgina. Af hverju ekki að sameina skúlptúr og arkitektúr í eitt þar sem
hver og einn getur upplifað ævintýri
sem áhorfandi utandyra eða þátttakandi
innandyra,“ segir Jón Grétar og bætir
því við að hugmyndin sýni hvernig
nota megi arkitektúr til að stuðla að
skoðanaskiptum sem séu mjög mikilvæg umhverfinu og hvernig við upplifum það. „Arkitektúr er frábært tól
til að búa til ævintýri sem dregur fólk
hvaðanæva að og sýnir kjark borga og
bæja til framsýnna verka sem gjarnan
skapa kennileiti fyrir viðkomandi staði.“

Jón Grétar Ólafsson

Hér má sjá legu „borgarísjakans“ í
syðri tjörninni.

Vill handritin í ráðhúsið
Forn íslensk skinnhandrit eru
hvergi til sýnis í höfuðborginni nú
um stundir, eftir að handritasýning í Þjóðmenningarhúsi var tekin
niður.

„Arkitektúr er frábært tól til að búa til ævintýri,“ segir Jón Grétar Ólafsson,
en hér má sjá teikningu af hugmynd hans um borgarísjaka í tjörninni. Norðurljósin dansa á vetrarhimninum.

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í
Heildarlausn
í
rekstri
húsfélaga.
rekstri húsfélaga.

Mikill áhugi á
handritasýningu
„Við fréttum af þessari tillögu í
fjölmiðlum, svo að ég get ekki tjáð
mig um hana í einstökum atriðum,“
segir Guðrún Nordal, forstöðumaður
Árnastofnunar. „Hugmyndin endurspeglar væntanlega þann áhuga borgarbúa sem við höfum orðið mjög vör
við, að til staðar sé allt árið um kring
myndarleg handritasýning í höfuðborginni, sem er jú bókmenntaborg
UNESCO. Það hlýtur að þrýsta á um
að framkvæmdum verði haldið áfram
við Hús íslenskra fræða þar sem handritin verða varðveitt og sýnd við bestu
skilyrði.“
„Fáránlegt“ að
handritin séu ekki sýnd
„Við erum söguþjóð og bókmennta-

Málverk: Sigurbjörn Jónsson

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

Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins
hafa lagt til að fundarsalur borgarstjórnar verði lánaður undir sýningu
á handritum Árnastofnunar, meðan
borgarstjórn fundar ekki. Engin
ákvörðun hefur verið tekin um málið
af hálfu borgarinnar og forseti borgarstjórnar segir að hugmyndin verði
verri eftir því sem meira sé hugsað
um hana.

Elsa Hrafnhildur Yeoman.

Júlíus Vífill Ingvarsson.

þjóð og byggjum sjálfsmynd okkar
meðal annars á handritunum,“ segir
Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi
flokksins. Þess vegna skjóti skökku við
að handritin séu ekki til sýnis. Ýmsir
hafi haft samband við sig, meðal
annars fólk sem tengist ferðaþjónustu.
Elsa Hrafnhildur Yeoman, borgarfulltrúi Besta flokksins og forseti borgarstjórnar, segir að sér hafi litist vel
á þessa hugmynd í fyrstu, enda þyki
sér fáránlegt að handritin væru hvergi
til sýnis. „En þegar ég fór að hugsa
þetta betur þá er ýmislegt sem þyrfti
að huga að,“ segir Elsa Hrafnhildur
og nefnir meðal annars öryggismál,
reglur, kostnað og ráðstöfun aðgangseyris. „Ég veit ekki hvort við ættum að
breyta salnum í safn, því þegar maður
fer að rýna í þetta, þá finnst mér þetta
alltaf verri og verri hugmynd.“ Hún
telji þó að borgarstjórnarsalinn mætti
að öðru leyti nýta í næstum hvað sem
er því við að hún sé spennt fyrir því að

salur borgarstjórnar verði nýttur sem
mest, en í þessu máli hafi hugmyndin
ekki verið hugsuð nóg. Þá þurfi borgarstjórn sína vinnuaðstöðu þegar hún
kemur saman.
Borgarstjórn gæti
fundað annars staðar
„Ef salurinn hentar, sem ég veit ekki,
þá gætum við í borgarstjórninni í
sjálfu sér fundað annars staðar, ef
þörf væri á. Það eru 40 grunnskólar
og fjöldi leikskóla út um allan bæ. Við
hlytum að geta fengið húsnæði undir
fimmtán stóla handa borgarstjórninni,
ef á þyfti að halda,“ segir Júlíus Vífill.
Frestun á framkvæmdum við Hús
íslenskra fræða er liður í niðurskurði
ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og
Framsóknarflokks. Framkvæmdir við
húsið eru þó hafnar, og grafinn hefur
verið mikill grunnur að húsinu á melunum. Hann hefur verið uppnefndur
„Árnapyttur“.

eitthvað alveg

einstakt

STOFNAÐ 1987

Úrval einstakra málverka og listmuna eftir íslenska listamenn

Skipholt 50a | Sími 581 4020 | www.gallerilist.is
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> Vinnan okkar er góður skóli

Samskip eru Menntafyrirtæki ársins
Samtök atvinnulífsins hafa útnefnt Samskip sem Menntafyrirtæki ársins 2014.
Í umsögn dómnefndar er bent á að Samskip leggja sig fram um að efla mannauðinn með skipulögðum og fjölbreyttum hætti með virkri fræðslu sem nær til allra starfsmanna. Starfsmenn sem
standa sig vel fá ný og ábyrgðarmeiri störf og eru hvattir til frekara náms auk þess sem fjarvera
vegna óhappa minnkar stöðugt. Kannanir staðfesta mikla ánægju í starfi og góðan starfsanda.
Við þökkum viðurkenninguna og siglum menntaveginn áfram með stolti!

www.samskip.is

Saman náum við árangri
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Baksíðan
Ester Andrésdóttir

Mottómars

S

umar konur kvíða marsmánuði
þegar landslagið fyllist af íslenskum karlmönnum með
hormottu. Konur í karlaleit sleppa
því að fara út á galeiðuna því þeim
finnst ekki mikið um álitlega sveina
þegar þeir líta út eins og tékkneskir
b-myndaleikarar frá árinu 1976.
Öðrum konum finnst þetta útlit
ferlega kynþokkafullt. En það er jú
ástæða fyrir þessari útlitsbreytingu.
Átakið Mottumars sér um að halda
íslenskum karlmönnum á mottunni,
heilsunnar vegna.
Flestir þessara mottumanna láta
heita á sig til þess að hjálpa til í baráttunni við krabbamein í blöðruhálskirtli. Og tilefnið er brýnt. Til dæmis
var meðalfjöldi tilfella hérlendis á ári
alls 214 á tímabilinu 2007 til 2011. En
það þarf auðvitað að fara í skoðun til
þess að fá greiningu. En gera mottumennirnir það? Eða safna þeir bara í
mottu og svo ekki söguna meir?
Við konur förum reglulega í
krabbameinsskoðun. Fáum meira að
segja bréf því til áminningar. Karlmenn eru ekki svo heppnir. Því miður
er engin samræmd leið til skimunar
fyrir blöðruhálskirtilsmeini. Þess
vegna er svo mikilvægt að karlmenn
séu upplýstir um meinið, og að vinir
og fjölskyldur hvetji þá til að láta
athuga sig.
Það er nefnilega ekki nóg að safna
í myndarlega mottu og vera fyndinn
og flottur. Auðvitað er frábært ef fjármunir safnast málefninu til stuðnings. En allir karlmenn, með mottu
eða ekki, þurfa að taka stuðninginn
alla leið. Já, alla leið til læknis.
Nú, eins og alltaf, er tíminn til að
taka upp tólið og panta tíma. Það er
sko glimrandi gott mottó í mars.
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200 Hz · LED skjár · SMART TV · 3D · Innbyggt þráðlaust net

Svona eiga
sjónvörp að vera!
32" = 154.900
40" = 189.900
46" = 219.900
55" = 329.900
65" = 549.900
Ný sending væntanleg 2. apríl

Gríptu
tækifærið!
Frábær myndgæði!

Þvottavélar
af bestu gerð
· Tekur 6 kg. af þvotti
· Vinduhraði
allt að 1400 sn./mín.
· Kolalaus móttor
· Verð 96.900.-
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Paratabs®

EcoBubble
þvottavél

WF600B4BKWQ

WF72F5E4P4W

· Tekur 7 kg. af þvotti
· Vinduhraði
allt að 1400 sn./mín.
· Kolalaus mótor
· Verð 119.900.-

Treystu Samsung til að framleiða

Frábær
þurrkari

... afburða
uppþvottavél

DV70F5E0HGW

DW-UG721W

· Tekur 7 kg. af þvotti
· Varma dæla
· Orkunotkun A++
· Verð 169.900.-

· 14 manna stell
· 7 þvottakerfi
· 3 grindur
· Grind efst fyrir hnífapör
· Orkunotkun A++
· Hljóðlát aðeins 44db
· Verð 142.900.-
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