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 Brennisteinsvetni frá Hellisheiðarvirkjun Orkuveitunnar:

Mengar meira en álver
Umhverfisstofnun segir að brenni

steinsmengun frá Hellisheiðar
virkjun sé meiri en sem nemur 

losun álvers Alcoa Fjarðaáls. Þetta kemur 
fram í umsögn stofnunarinnar um beiðni 
Orkuveitu Reykjavíkur um undanþágu til 
fimm ára frá hertum reglum um losun 
brennisteinsvetnis sem taka gildi í sumar.

Samkvæmt reglum má styrkur brenni

steinsvetnis ekki fara yfir 50 míkrógrömm 
á rúmmetra á einum sólahring. Í gildandi 
reglum mega gildin fara yfir mörkin fimm 
sinnum á ári, en aldrei, samkvæmt nýju 
reglunum.

Umhverfisstofnun leggst gegn því í 
umsögn sinni til umhverfisráðuneytisins 
að Orkuveitan fái fimm ára undanþágu 
frá reglunum, en leggur til í staðinn, að 

undanþága verði veitt til tveggja ára. Þá 
verði metinn árangur Orkuveitunnar í því 
að draga úr brennisteinsmengun.

Þá spyr Umhverfisstofnun jafnframt 
hvers vegna Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 
veiti Hellisheiðarvirkjun starfsleyfi, en 
mengunar frá henni gæti mun víðar en 
á starfssvæði eftirlitsins. 

Sjá umfjöllun bls. 14.

Umhverfisstofnun segir að brennisteinsmengun frá Hellisheiðarvirkjun valdi tæringu í rafeindabúnaði og að langtímaheilsufars-
áhrif séu óviss. Hún leggst gegn því að Or fá 5 ára aðlögunartíma til að bregðast við hertum reglum um mengun og segir að Or 
hafi þegar fengið rúman tíma til að bregðast við.  Mynd: Pressphotos.biz
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Yfir 200 milljónir í nýja ruslabíla
Reykjavíkurborg hefur ákveðið 

að kaupa fjóra nýja sorpbíla, 
en kostnaður við kaupin mun 

nema 217 milljónum króna, 
Kaupin voru boðin út og var 

ákveðið að ganga til samninga við 
Klett ehf. , sem átti lægsta tilboðið, 
segir í upplýsingum frá Reykjavíkur
borg. Tilboð Kletts hafi uppfyllt lág
markskröfur útboðsgagna. 

Safngámur bílanna verður tví
skiptur, þannig að hægt er að hirða 
tvo flokka af sorpi í hverri ferð, 
þannig að ekki þurfi að fara tvær 
ferðir í götu, til að taka almennt 
sorp og svo til dæmis tæma bláar 
tunnur. Einnig verður hægt að hífa 
sorp í safngáminn, sem borgin segir 
að muni gera fólki og fyrirtækjum 
kleift að nota stærri sorpílát. 

Nýju bílarnir verða knúnir met
ani, og verður eldsneytið unnið úr 
sorpinu sem bílarnir taka saman, en 

til stendur að reisa sérstaka jarð og 
gasgerðarstöð á vegum Sorpu. 

Einnig segir í upplýsingum frá 

Reykjavíkurborg að í nýju bílunum 
sé betra pláss fyrir sorphirðumenn 
en í eldri bílum. 

Eftirtalin Apótek og heilsubudin.is selja Proactiv® Solution 

AkureyrArApótek, Kaupangi - LyfjAver, Suðurlandsbraut 22 
borgArApótek, Borgartúni 28 - gArðsApótek, Sogavegi 108
urðArApótek, Grafarholti - ÁrbæjArApótek, Hraunbæ 115 
Apótek gArðAbæjAr, Litlatúni 3 - reykjAvíkurApótek, 
Seljavegi 2, Apótek HAfnArfjArðAr, Tjarnarvöllum 11
Heildsölubirgðir, Konkord ehf. S. 568 9999, heilsubudin@heilsubudin.is

Í proactiv® solution eru efni sem hreinsa húð þína 
og eyða bólum. Með daglegri notkun koma efnin í  
veg fyrir að nýjar bólur myndist. Við lofum því!
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Aðgerðir snertu yfir 50 manns
Niðurskurður í æðstu stjórnsýslu 

ríkissins sem tilkynnt var um 
snemma árs hafði áhrif á 51 starfsmann 
í stjórnarráðinu, en enn er óvíst hver 
heildaáhrif niðurskurðarins verða, segir 
Félag háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðsins. 

Alþingi samþykkti skömmu fyrir jól 
5 prósenta niðurskurðarkröfu í æðstu 
stjórnsýslu. 

Þessu var mætt með uppsögnum og 
öðrum aðgerðum í byrjun árs. Spurt 

hefur verið um málið á Alþingi en svör 
eru ekki komin.

Fram kemur á vef félagsins að fimmtán 
manns hafi verið sagt upp, fleiri konum 
en körlum, og jafn margir hafi farið í 
lægra starfshlutfall. Þá hafi starfslok verið 
undirbúin hjá níu manns til viðbótar. Þá 
voru einnig nokkur dæmi um að fólk 
væri flutt til í starfi og fleiri aðgerðir. 

Þá segir einnig að í utanríkisráðu
neytinu sé búist við frekari aðgerðum 
og fækkun starfsfólks. 

Hefur 
ekki skráð 
ferðina
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 

forsætisráðherra og þingmaður 
Framsóknarflokksins, hefur ekki 

skráð upplýsingar um boðsferð sem 
hann fór með Icelandair í fyrstu viku 
marsmánaðar, í yfirliti yfir hagsmuni 
sína á heimasíðu Alþingis. 

Þar segir að tilgreina skuli „Ferðir 
og heimsóknr innan lands sem utan 
sem geta tengst setu á Alþingi og út
gjöldin eru ekki að öllu leyti greidd 
af ríkissjóði, flokki þingmannsins eða 
þingmanninum sjálfum. Skrá skal hver 
stóð undir útgjöldum ferðar, tímabil 
hennar ásamt nafni áfangastaða.“

Í reglum um skráninguna sem for
sætisnefnd Alþingis samþykkti segir 

að þingmenn 
skuli viðhalda 
s k r á n i n g u 
sinni og skrá 
nýjar upplýs
ingar og við
bótarupplýs
ingar innan 
mánaðar frá því að þær liggja fyrir. 

Sigmundur fór í jómfrúarferð 
Icelandair til Edmunton í Kanada, 
og flaug á fyrsta farrými á kostnað 
Icelandair, sem einnig greiddi fyrir 
hann gistingu. Þetta staðfestu bæði 
Guðjón Arngrímsson, upplýsinga
fulltrúi Icelandair, og Jóhannes Þór 
Skúlason, aðstoðarmaður ráðherrans, 
í samtali við DV um miðjan mars. Jó
hannes lét þess þá getið að þetta bryti 
ekki gegn siðareglum, þar sem for
sætisráðherrann hefði hitt kanadíska 
embættismenn í ferðinni. 

Kostnaður við ferð af þessu tagi 
getur verið mismunandi, en ætla má að 
verð á fyrsta farrými auk gistingar geti 
hlaupið á hundruðum þúsunda króna. 

Hofsvallagata hönnuð frá grunni
Til stendur að verja 150 millj

ónum króna í gagngerar 
endurbætur á Hofsvallagötu. 

Samkvæmt upplýsingum frá borginni 
stendur nú yfir hönnun á götunni en 
óvíst er hvenær henni lýkur. 

Breytingar sem gerðar voru á göt
unni voru mjög umdeildar. Hjólastígar 
voru gerðir beggja vegna hennar, en 
þær raddir heyrðust að í því væri 
fólginn árás á einkabílinn. 

Haldinn var íbúafundur um Hofs
vallagötu á Hótel Sögu í mars þar sem 
rætt var um götuna, en viðhorf íbúa 

verða höfð til hliðsjónar við endur
hönnum götunnar, segir í tilkunningu 
frá borginni. Þar segir að skoðanir 
íbúa um götuna hafi verið skiptar á 
fundinum, en fólk hafi haft áhyggjur 
af öryggismálum og sagt hraðakstur 
vera á neðsta kafla hennar. Hvatt hafi 
verið til þess að dregið yrði úr um
ferðarhraða. 

Einnig töldu fundargestir mikil
vægt að gróður skyggi ekki á sjónlínu 
götunnar, en frá efsta punkti hennar 
er bein lína niður að sjó. 

Þá var það skoðun sumra að var

ast beri of mikla litagleði við endur
hönnun götunnar. 

Afstaða til hjólastíga var misjöfn á 
fundinum, segir í tilkynningu borgar
innar. Ýmist var lagt til að þeir yrðu 
fjarlægðir, færðir, breikkaðir eða 
mjókkaðir. 

„Þetta var vel sóttur fundur. Fólk 
tók mjög virkan þátt í starfinu og því 
er greinilega mjög annt um hverfið 
sitt,“ segir Hildur Gunnlaugsdóttir, 
arkitekt og umhverfisfræðingur hjá 
umhverfis og skipulagssviði borg
arinnar. 

Hofsvallagata er svonefnd „borgar
gata“ í nýju aðalskipulagi Reykjavíkur. 
Í borgargötum er áhersla lögð á jafnt 
aðgengi fyrir alla, gangandi, hjólandi 
og akandi, auk þess sem sérstaklega 
er hugað að umferðaröryggi og hægt 
á umferð. 

Meira fé í prófkjörsbaráttu sjálfstæðismanna en fyrir síðustu kosningar:

Tæpar 20 milljónir í prófkjör
Frambjóðendur í prófkjöri Sjálf

stæðisflokksins vörðu hátt í 
20 milljónum króna í innan

flokkskosningunni sem haldin var 
um miðjan nóvember. Þetta kemur 
fram í yfirliti Ríkisendurskoðunar yfir 
prófkjörskostnað og styrki. 

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, borg
arfulltrúi, varði mestu í kosningabar
áttunni, tæpum 4 milljónum króna. 
Júlíus Vífill Ingvarsson og Kjartan 

Magnússon eyddu hvor um sig 
rúmum þremur milljónum. Halldór 
Halldórsson, sem sigraði í prófkjörinu 
varði um 2,8 milljónum króna. 

Allir sem tóku þátt í prófkjöri 
Sjálfstæðisflokksins hafa ýmist skilað 
uppgjöri til Ríkisendurskoðunar, eða 
yfirlýsingu um að kostnaður hafi verið 
undir mörkum. Séu upphæðir lagðar 
saman, kemur í ljós að frambjóðendur 
hafa varið töluvert hærri fjárhæðum 

til prófkjörsins en fyrir síðustu kosn
ingar. Þá vörðu frambjóðendur sam
anlagt yfir 13 milljónum króna í próf
kjörið, um 16 milljónir á núvirði, en 
nú hátt í 20 milljónum króna. 

Frambjóðendur annarra flokka þar 
sem kosið var um sæti á lista, hafa ekki 
allir skilað uppgjöri um kostnað eða 
yfirlýsingu um að kostnaður hafi verið 
undir skilgreindum mörkum. 

Sjá bls. 8. 

Bíll eins og þessi metanknúni Scania sorpbíll í Kaupmannahöfn er meðal nýrra 
sorphirðubíla sem reykjavíkurborg hyggst kaupa og fær afhenta í nóvember.

Of mikið gert úr Davíð
„Ég held að ég hafi alveg stuðning 

Davíðs Oddsonar,“ segir Halldór 
Halldórsson, oddviti Sjálfstæðis

flokksins í Reykjavík, í ítarlegu viðtali 
við Reykjavík vikublað. Hvað sem líði 
Reykjavíkurbréfum og leiðaraskrifum 
Morgunblaðsins, þá vilji Davíð, fyrr
verandi formaður flokksins, veg Sjálf
stæðisflokksins sem mestan. „Hann 
er bara svo langt frá því að vera skoð
analaus og hann er auðvitað ritstjóri 
dagblaðs. Þar skrifar hann auðvitað um 
það sem hann telur mikilvægt,“ segir 
Halldór Halldórsson. „Ég er sjálfstæður 
sjálfstæðismaður,“ bætir hann við, „en 

ég er líka liðsmaður og nú er ég bara 
að leiða lið.“ Hann telur að fólk dragi 
ef til vill of miklar ályktanir um áhrif 
Davíðs innan flokksins. 

Sjá viðtal bls.6. 

Hildur Gunnlaugsdóttir.

Halldór Halldórsson.

Sumir þátttakendur á íbúafundi um Hofsvallagötu telja að varast beri of 
mikla litagleði við endurhönnun götunnar.
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Vandmeðfarið lýðræði
Lýðræði er hugtak sem lofar miklu. 

Sennilega eru fá hugtök jafn 
vandmeðfarin í stjórnmálum og 

það. Vandinn kristallast meðal annars 
í því hvernig fulltrúum er treyst fyrir 
ákvörðunum, hvernig að þeim er kom
ist og hvernig reynt er að halda sam
bandinu við þá sem velja fulltrúanna 
svo sjónarmið almennings og meiri og 
minnihluta komist með í ferlið.

Einn þáttur vandans felst í yfirtöku 
málefna og ákvarðanna sem síðasta 
fulltrúasamkundan stóð fyrir (t.d. bæj
arstjórn, þingheimur eða ríkisstjórn). 
Hverju snúa nýir valdhafa við og hverju 
skila þeir áfram? 

Einhver fulltrúi lýðræðisins kann að 
misskilja hugtakið. Hann gæti haldið 
að af því að stjórnmálaflokkur hans 
fékk umboð nógu margra út á tíu 
baráttumál til að gerast lýðræðisberi í 
forsvari fyrir borg eða land, þá sé búið 
að afgreiða út af borðinu öll meginmál 
sem ekki falla undir það er flokkurinn 
vill. Bæjar og sveitastjórnarkosningar 
eða alþingiskosningar verða þar með 
að "bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu" 
þar sem stjórnarhópurinn fær umboð 
meirihluta kjósenda til að sinna ein
göngu því sem hann vill og lýst var 
yfir varðandi baráttumálin tíu. Kannski 
grunar fulltrúann að flestir kjósenda 

völdu flokkinn vegna afstöðu í sumum 
þessara málefna en ekki öllum. Kannski 
lofaði flokkurinn einhverju sem hann 
getur ekki staðið við. Hvorugt íþyngir 
þó fulltrúanum

Skoðum tilbúið dæmi. Meirihluti 
borgarstjórnar, sem vilja myndi 
Reykjavíkurflugvöll burt, gæti litið 
svo á að með umboðinu væri búið að 
afgreiða hann út af korti fyrir fullt og 
fast og engar viðræður þyrfti við einn 
né neinn um samninga sem hann varða 
eða flugsamgöngur við höfuðborgina. 
Hann gæti um leið forðast víðtæka 
skoðanakönnun eða kosningu með yfir 
50% þátttöku. Eins gæti til dæmis rík
istjórnarmeirhluti haldið því fram að 
með kosningu sinni væri búið að finna 
meirihlutavilja þjóðarinnar í Evrópu
sambandsmálum til fjögurra ára. Sam
tímis vitraðist sömu mönnum að ekki 

þyrfti að ræða við neina þá sem koma 
fram með málefni er meirihlutanum 
líkar ekki við. Hann gæti snúið við 
helstu ákvörðunum fyrri ríkisstjórnar 
án tillits til mikilvægi mála, samfellu í 
stjórnsýslu eða afstöðu kjósenda sem 
hægt er að kanna með ýmsu móti.  

Sennilega þætti svona lýðræði gallað 
og allt of skrykkjótt. Auðvitað getur 
og verður sérhver bæjarstjórn eða 
ríkisstjórn að fást við mál eða verk
efni þar sem meginstefna umræddrar 
stjórnar rekst á tilgang og afleiðingu 
verkefna, málefnagrunn, fyrri ákvarð
anir eða hvaðeina sem blasir við hver 
stjórnarskipti. Meira að segja geta slík 
verkefni skyndilega komið upp; skrifa 
hér herstöð til 99 ára í Keflavík eða 
stórskipahöfn í landi Reykjavíkur á 
Kjalarnesi, svo óvenjuleg dæmi séu til 
fundin. Nefna mætti raunverulegra 
dæmi. Fari Kínverjar einhvern tíma 
fram flóknar viðræður og víðtæka 
samninga vegna fríverslunarsamnings 
ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur 
og vilji meirihluti einhverrar ríkis
stjórnar ekki slík viðskipti, neitar hún 
þá viðræðum og riftir samningnum? 
Eða gáir hún?

Lýðræði samrýmist illa vinnu
brögðum sem felast í að forystusveit 
bæjarfélags eða lands telur sig ekki geta 
sinnt mikilvægum verkefnum sem eru 
í andstöðu við ítrustu bókaða stefnu.

Það er jákvætt að Orkuveita Reykjavíkur skuli vinna að mótvægisað
gerðum til að draga úr mengun af brennisteinsvetni sem fylgir starf
seminni á Hellisheiði. En betur má ef duga skal. Það er líka áhugavert 

að hugsa til þess að þessi mengun skuli vera meiri en af stærsta álveri landsins. 
Það fær mann til að hugsa um fullyrðingar margra um „græna“ og „hreina“ 
orku. Þessi orkuvinnsla hefur margar afleiðingar.

Orkuveitan hefur sótt um frest til að verða við hertum reglum um þessa 
mengun sem á að taka gildi í sumar. Sótt er um frest til fimm ára. Enginn 
virðist vera tilbúinn til að fallast á svo langan aðlögunartíma. Einnig má benda 
á að reglugerðin sem gengur í gildi í sumar var sett árið 2010. Gildistöku 
hennar var frestað til þessa árs vegna þess að Orkuveitan taldi sig þá myndu 
hafa náð tökum á vandanum. Það hefur ekki gengið eftir. 

Brennisteinsmengunin getur haft miklar afleiðingar á heilsu fólks, bæði til 
skemmri og lengri. Langtímaáhrif af því að fólk andi þessu lofti að sér, þótt í 
lágum styrk sé, eru óþekkt. Lyktarmengunin er þekkt, auk þess sem „tæring 
á rafeindabúnaði á áhrifasvæði virkjunarinnar er staðreynd,“ svo vitnað sé í 
umsögn Umhverfisstofnunar sem fjallað er um hér í blaðinu.  

Það er ekki skynsamlegt að virkja og setja viðkvæma náttúru í uppnám til 
þess eins að borga með orkunni til óreistra iðjuvera. Hin hraða uppbygging 
á Hellisheiði hefur ekki orðið neinum til góðs. Í öðru lagi getur orkuvinnslan 
haft í för með sér margar afleiðingar, eins og hinn óleysti brennisteinsvandi 
er skýrt dæmi um; auk annarra þekktra vandamála við jarðhitavinnslu víða 
um land, eins og losun affallsvatns og útblástur koldíoxíðs..

Reynslan af Helliheiði ætti í öllu falli að kenna Reykvíkingum að ganga hægt 
um gleðinnar dyr í þessum efnum. 

Ingimar Karl Helgason

Leiðari

Orkan græna 
og hreina
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Gagn og ógagn
Fréttablaðið greindi frá gífurlegum 
viðsnúningi í viðhorfum almennings 
til gjaldtöku á ferðamannastöðum á 
þriðjudag. Nú eru 60 prósent lands
manna andvíg gjaldtökunni, en fyrir 
aðeins fáum mánuðum voru 70 pró
sent fylgjandi. Svona alger viðsnún
ingur er sjaldgæfur. Spyrja má hvað 
veldur. Er það  upplýsandi umfjöllun 
fjölmiðla, framganga Ögmundar 
Jónassonar eða ef til vill framkoma 
talsmanna landeigendafélaganna við 
Geysi og í Reykjahlíð fyrir norðan. 
Spyrja má hvort þeir félagar hafi gert 
sjálfum sér mikið gagn.

Ekki hvað?
Haft var eftir formanni samtak
anna JáÍsland í vikunni að nýtt 
borgaralegt framboð Evrópusinna 
mætti ekki skoðast sem klofningur 
úr Sjálfstæðisflokknum. Nú eru 
helstu forvígismenn og allir sem 
nefndir hafa verið í tengslum við 
nýja framboðið úr þeim flokki. 
Nefna má Þorstein Pálsson, fyrr
verandi formann hans og Þorgerði 
Katrínu Gunnarsdóttur, fyrrverandi 
varaformann, Benedikt Jóhannesson 
Engeying, Ólaf Stephensen ritstjóri 
sem hefur gegnt trúnaðarstörfum 
fyrir flokkinn, Svein Andra Sveins
son, lögmann, og fleiri og fleiri. Svo 
hefur hópurinn stofnað grúppu á 
Facebook undir heitinu „Nýr Sjálf
stæðisflokkur“. Spyrja má hvers 
vegna fólk telur ekki eðlilegt að litið 
sé á klofning úr Sjálfstæðisflokknum 

sem klofning úr Sjálf
stæðisflokknum?

Í fréttum

Lærdómurinn
Þegar skýrsla Alþjóðamálastofnunar 
Háskóla Íslands um Evrópusam
bandið kom út, voru formaður ut
anríkismálanefndar Alþingis og for
maður fjárlaganefndar (sem einnig 
stýrir samtökunum Heimssýn), ekki 
sein á sér að afgreiða skýrsluna sem 
ómarktæka, þar sem þar væri vísað 
til heimildarmanna sem ekki kæmu 
fram undir nafni. Var svo langt gengið 
að fullyrða að skýrslan stæðist ekki 
gæðakröfur Háskólans. Enginn há
skólamaður, utan við forstöðumann 
Alþjóðamálastofnunar, hefur séð 
ástæðu til að gera athugasemdir 
við málflutning þing
mannanna, enda þótt 
alvanalegt sé að stuðst 
sé við ónafngreindar 
heimildir  í 
akademískri 
vinnu.

Í lagi frá Vigdísi?
Í rannsóknarskýrslu Alþingis um 
bankahrunið var háskólasamfélagið 
ekki síst gagnrýnt fyrir ónóga þátt
töku í umræðum um samfélagsleg 
málefni. Spyrja má hvernig á því 
stendur að háskólafólk láti yfirlýsingar 
sem þessar standa, 
án þess að gerðar 
séu athugasemdir 
við. Sömuleiðis má 
spyrja hvers vegna 
fjölmiðlar hafa ekki 
leitað eftir sjónar
miðum háskóla

samfélagsins í þessum efnum. Er það 
eðlilegt að rangfærslur standi eftir í 
umræðunni, sem staðreyndir væru, 
þótt þær komi frá Vigdísi Hauks
dóttur?

Ys og þys út af engu
Fleiri fréttir en tölu verður komið á í 
fljótu bragði voru birtar um yfirvof
andi framboð Guðna Ágústssonar í 
Reykjavík um páskahelgina. Sumir 
segja að hér hafi fjölmiðlar gengið í 
augljósa spunagildru, en framsóknar
menn hafi með þessu náð að yf
irtaka fermingar og 
önnur fjölskyldu
boð um liðna helgi. 
En svo hætti Guðni 
við, svo þetta var 
líklega ys og þys 
út af engu.

Meiri áhugi á Þóru
Vissulega var Guðni nefndur í fjöl
skylduboðum síðustu helgar, en það 
voru líka þjálfaraskipti hjá enska 
liðinu Manchester United. Og ef 
eitthvað er að marka lista yfir mest 
lesnu fréttir vefmiðla, þá má svosem 
einnig gera því skóna að Íslendingar 
hafi mun meiri áhuga á 
væntanlegri skólavist 
Þóru Arnórsdóttur, 
sjónvarpskonu, í 
Yale í Bandaríkj
unum, heldur en 
Guðna Ágústs
syni sem ekki 
komst á blað.

héðan og þaðan …

Ummæli með erindi:
„Neyðist banki til að yfirtaka fyrir

tæki ber honum að selja þau eins 
fljótt og kostur er. Ella hlýtur hann að 
mismuna samkeppnisaðilum og mis
bjóða eðlilegum bankarekstri.“

- Sverrir Hermannsson, fv. 
bankastjóri Landsbank-

ans í bókinni „Sverrir 
– Skuldaskil“ eftir Pálma 

Jónasson, 2003.

Höfundur er
Ari Trausti Guðmundsson
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Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

Kristni lögð niður?
„G ö n g u n n i 
lauk svo í Graf
ark i rk ju n n i 
þar sem talið 
er að Jesús sé 
grafinn“ sagði 
í frétt Ríkis
sjónvarpsins 
á föstudaginn langa. Þennan dag 
á Jesú að hafa verið krossfestur. 
En þessi stórtíðindi voru flutt um 
miðjan fréttatíma, en ekki allra fyrst. 
Það hefði þó verið viðbúið, því sem 
kunnugt er byggir kristin kirkja – 
sem og nútíma páskahald – á því 
að Jesú hafi risið upp frá dauðum 
á páskadag og síðar stigið upp til 
himna. Að líkamsleifar krists sé 
einhvers staðar að finna myndu 
væntanlega teljast ein allra mestu 
tíðindi á Vesturlöndum fyrr og síðar.
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VOR Í ÁRBORG 
24.–27. APRÍL
 
Tónleikar á Stað Eyrarabakka lau. 26.apríl kl. 16:00
■ Karen Dröfn Hafþórsdóttir, Guðrún Gunnarsdóttir og Valgeir Guðjónsson. Frítt inn.

Sveitadagur í Sandvíkurhreppi sun. 27.apríl kl. 13:00 – 16:00.
■ Opið hús í Austurási, Geirakoti, Móskógum og í Jeppasmiðjunni á Ljónsstöðum.
Opnað formlega í Austurási kl. 13:00.

Tónleikar í Hólmarastarsalnum á Stokkseyri sun. 27.apríl kl. 16:00
■ Karlakór Hreppamanna, Kristjana Stefánsdóttir ásamt undirleikara, Sigurgrímur 
Vernharðsson á selló og Lísbet Dögg Guðnýjardóttir á blokkflautu. 
Kaffisala á staðnum í höndum Kvenfélags Stokkseyrar. Frítt inn.

Hægt að sjá alla 
dagskrárviðburði inn á 
www.arborg.is  og á 

facebook undir Sveitar-
félagið Árborg.

Gaman Saman stimpil-
leikur á sýnum stað. 
Sérmerktir viðburðir í 

dagskrá.

6 26.  apríl  2014REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ

ViðtaL

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

„Erum alltaf að naga þröskulda í Brussel“
Halldór Halldórsson er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Halldór 
hefur verið viðloðinn stjórnmál um árabil, hann er formaður Sambands 
sveitarfélaga og var bæjarstjóri Ísafjarðar í tólf ár.

„Ég held að ég hafi alveg stuðning 
Davíðs Oddsonar,“ svarar Halldór er 
hann er spurður hvort erfitt sé að leiða 
kosningabaráttu sem oddviti Sjálfstæð
isflokksins í andstöðu við fyrrverandi 
formann. Halldór er sannfærður um 
að hvað sem Reykjavíkurbréfum og 
leiðum líður þá vilji Davíð sjá veg 
Sjálfstæðisflokksins sem mestan í 
borginni. „Hann er bara svo langt frá 
því að vera skoðanalaus og hann er 
auðvitað ritstjóri dagblaðs. Þar skrifar 
hann auðvitað um það sem hann telur 
mikilvægt.“ 

Oddvitann úr Árborg
Meðal þess sem ritstjórinn telur mikil
vægt er að kalla eftir því að flokkurinn 
sæki Eyþór Arnalds, oddvita Sjálfstæð
ismanna í Árborg og skipti Halldóri. Er 
það þá ekkert brattari brekka að ganga 
að vera með leiðara og Reykjavíkur
bréf á bakinu? „Nei, nei, það held ég 
ekki. Þetta er ekkert alvarlegt. Þarna 
kemur bara ákveðin gagnrýni á mig. 
Ég er sjálfstæður sjálfstæðismaður en 
ég er líka liðsmaður og nú er ég bara 
að leiða lið.“ Halldór bætir við að fólk 
dragi ef til vill of miklar ályktanir um 
áhrif Davíðs innan flokksins. „Bjarni 
hefur oft svarað þessu.“

Einkarekstur í  
skólakerfinu
Eins og við má búast af flokki sem stað
setur sig hægra megin á sviði stjórn
málanna þá er flokkurinn opinn fyrir 
auknu vægi einkareksturs í skólakerf
inu. „Borgarfulltrúarnir okkar hafa 
verið að tala fyrir okkar áherslum í 
skólamálum. Við viljum opna kerfið 
meira og í fyrsta lagi gera sjálfstætt 
starfandi skólum hærra undir höfði, 
þannig að vonandi verði fleiri slíkir 
reknir,“ segir Halldór. Flokkurinn vill 
einnig beita sér fyrir að niðurstöður 
hvers skóla verði opnar og öllum að
gengilegar. „Það á að vera bara hverjum 
og einum ljóst; foreldrum, nemendum 
og skólasamfélaginu hver staða skólans 
er t.d. gagnvart PISA.“

Skoða þjónustutryggingu
Í dag er það svo að bil er á milli 
fæðingarorlofs og leikskóla fyrir börn. 
Það gerir mörgum foreldrum erfitt 
fyrir að komast á vinnumarkað. „Við 
viljum taka upp þjónustutryggingu 
vegna þess að bilið þarna á milli er 
töluvert. Fólk hefur kvartað yfir því 
að komast ekki á vinnumarkað út af 
þessu. Við vitum að það er mjög dýrt 
að byggja mikið fleiri leikskóla til að 
brúa þetta bil. Þar er heldur ekki jafn 
mikill sveigjanleiki og í kerfi eins og 
þjónustutryggingu.“ Meðal kosninga
loforða Sjálfstæðismanna í komandi 
kosningum er svokölluð þjónustu
trygging, en hún byggir á að hverju 
barni fylgir ákveðin fjárhæð sem nýta 
má til daggæslu t.a.m. hjá dagforeldri, 
til að halda greiðslunum og skipta við 
nærfjölskyldu um að vera heima og 
úti á vinnumarkaði til skiptis eða til 
að ákveða að vera alveg heima og þá 
foreldrar eftir atvikum til skiptis þar til 
að barnið fær inni á leikskóla.

Strætó verði efldur
Skömmu eftir að listi Sjálfstæðismanna 
var kynntur heyrðist gert grín að list
anum og hópurinn kallaður Samtök 
um hjólalausan lífsstíl. Í borginni hefur 
Sjálfstæðisflokkurinn haft það orð á 
sér að leggja ofuráherslu á einkabílinn. 
Færri gera sér ef til vill grein fyrir að 
Ísafjörður, þar sem Halldór var bæj
arstjóri er afar þéttur bær. Þar gengur 
fólk mikið, talsvert er af hjólum og 
bærinn byggist á lítilli eyri sem er afar 
þröng. Halldór segist vera mikill stuðn
ingsmaður almenningssamgangna. 
„Stundum þegar ég er að ræða þessar 
áherslur í almenningssamgöngum þá 
spyr fólk mig hvort ég sé ekki örugglega 
Sjálfstæðismaður. Jú, nákvæmlega og 
þess vegna vil ég að fólk hafi val. Það er 
það sem flokkurinn stendur fyrir. Þess 
vegna vil ég, og við öll á lista, leggja 
okkar af mörkum til að bæta almenn
ingssamgöngur hér í Reykjavík,“ segir 
Halldór og bætir við að allir græði á 
slíku kerfi.

Séreignastefnan áfram
Í húsnæðismálum má ljóst vera að 
Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík vill 
áframhaldandi séreignastefnu. Flokk
urinn telur lóðaskort hafa þjakað 
borgina of lengi. „Það hefur gert að 
verkum að fólk hefur farið annað. Fólk 
hefur farið í Kópavog þar sem lóðir 
hafa verið til staðar.“ Hann segir að 
lóðaskortur hækki alltaf húsnæðisverð. 
„Við viljum auðvitað að séreignastefnan 
sé í fullu gildi. Þar horfum við mjög 
til samstarfs borgar og ríkis.“ Halldór 
er ekki hrifinn af Reykjavíkurhúsum, 
núverandi meirihluta en það er kerfi 
þar sem borgin kemur að hluta með 
einkaaðilum við uppbyggingu leigu
húsnæðis. „Við erum ekkert hrifin af 
því. Það er eiginlega með verri verk
efnum sem Reykjavík gæti tekið að sér 
að vera leigusali.“

Að naga þröskulda
Talið berst að Evrópusambandinu en 
Halldór hefur verið meðal Evrópu
sinnaðari sjálfstæðismönnum. „Ég hef 
svosem aldrei sagst vera Evrópusam
bandssinni, ég er aðildaviðræðusinni. 
Ég hef viljað klára viðræður og setja 
samning í þjóðaratkvæði. Þar verður 
það sjávarútvegur sem ræður hvort ég 
segi já eða nei.“ Það kemur ef til vill 
ekki á óvart að formaður Sambands 
sveitarfélaga vilji klára viðræður. Á 
Íslandi er það svo að sveitarstjórnir 
starfa mjög náið með ESB sökum að
ild Íslands að EFTA/EES. Allt frá árinu 

2006 hefur sambandið rekið litla skrif
stofu í Brussel sem fer með hagsmuna
gæslu í þeirra þágu. Það segir Halldór 
oft hafa leitt til árangurs þótt formleg 
staða skrifstofunnar sé fremur veik. 
„Við höfum samt mjög lítil áhrif þar. 
Við erum alltaf að naga þröskulda í 
Brussel. Við náum ákveðnum árangri 
með skipulögðum vinnubrögðum.“

Stóriðjulausir Vestfirðir
Stefnan um stóriðjulausa Vestfirði 
var meðal annars mótuð af Halldóri 
í störfum hans þar. Verkefnið vakti 
mikla athygli en að sama skapi vakti 
það athygli þegar Halldór lýsti sig 
skömmu síðar jákvæðan fyrir olíu
hreinsistöð fyrir vestan. „Reyndar 
talaði ég ekki fyrir olíuhreinsistöð, ég 
reyndi að passa mig á því,  en ég talaði 
fyrir því að hugmyndin yrði skoðuð“ 
Hann segir aðdragandann hafa verið 
þann að enn eitt áfallið hafi orðið 
fyrir vestan í atvinnumálum. Hann 
hafi setið í Vestfjarðanefnd og þessi 

hugmynd hafi komið á borð hennar. 
„Þarna kemur Ólafur Egilsson, fyrr
verandi sendiherra, með þessa tilögu. 
Hann segist vera með einhver tengsl 
við Rússa og segir að það vanti olíu
hreinsistöð milli Evrópu og Bandaríkj
anna. Við ræðum þetta í nefndinni og 
varfærnislega fer þetta í skýrsluna.“ 
Halldór virðukennir að þetta hafi verið 
mistök af hans hálfu. „Mér fannst ég 
bara ekki hafa rétt til að tala gegn 
þessu. Mig langaði rosalega til þess. 
Ég segi það í einlægni að mig langaði 
til þess.“ Halldór segist skilja að með 
sínum þætti hafi hann gjaldfellt fyrri 
orð sín. „Ég hefði ekki átt að gera þetta 
svona og ég sé eftir því.“ Er þá hægt að 
treysta loforðum þínum? „Já, þú átt 
ekki að setja fram það sem þú telur 
að þú getir ekki framkvæmt,“ svarar 
Halldór en bætir við að auðvitað geti 
sérstakar aðstæður eins og t.d. hrun 
sett babb í bátinn. Þá verði oft að semja 
flokka á milli eftir kosningar.

Funamálið
Á sínum tíma dróst Halldór inn í Funa
málið en það er það nafn sem gefið 
var díoxíðmengunarmálum sorp
brennslustöðva víða um land. Upp
hafið má rekja til díoxíðmengunar í 
mjólkurvörum frá bóndabæ skammt 
frá brennslustöðinni Funa fyrir vestan. 
„Sjálfstæðisflokkurinn sagði í kosn
ingum árið 2010 við viljum ekki bruna 
við viljum ekki Funa en svo snérist 
þetta einhvernveginn.“ Halldór segir 
að Funi hafi farið frá því að vera ein
hver fullkomnasta brennsla á landinu í 
að vera úr sér gengin og ónýt. Á sínum 
tíma var Halldór sakaður um að hafa 
stungið upplýsingum um mengunina 
undir stól. „Ég skildi aldrei þá umræðu. 
Ég veit ekki hverju ég hefði átt að stinga 
undir stól.“ Þetta snérist um bréf sem er 
mæling frá 2007, birtist 2009 og verður 
svo að umfjöllun eftir kosningar. Hver 
annar en bæjarstjóri hefði átt að greina 
frá því bréfi? „Ég kannaðist aldrei við 
að hafa séð það,“ svarar Halldór sem 
vill meina að bréfið hljóti að hafa týnst 
innan bæjarkerfisins á Ísafirði. Geta 
borgarbúar þá treyst því að komi svipað 
mál upp hér þá takir þú ekki þátt í að 
fela það? „Já þeir geta treyst því.“   

„Við viljum opna kerfið meira og í fyrsta lagi gera sjálfstætt starfandi skólum 
hærra undir höfði, þannig að vonandi verði fleiri slíkir reknir,“ segir Halldór 
Halldórsson, oddviti sjálfstæðismanna.

Halldór segir fólk draga of miklar 
ályktanir um áhrif Davíðs Oddssonar 
í Sjálfstæðisflokknum.



Kynning/auglýsing:

Hótel Selfoss – 4 stjörnur á Suðurlandi
Mikil endurnýjun hefur átt 

sér stað á Hótel Selfossi 
síðustu mánuði og segir 

Jónas Yngvi Ásgrímsson, markaðs
stjóri hótelsins að nýjir eigendur hafi 
hleypt nýju lífi í hótelið. Hann segir 
að framundan séu ótal skemmtileg 
verkefni og í samstarfi við ferða
þjónustuaðila á Suðurlandi vilja þau 
kynna það góða sem er í gangi hér 
í kring.

Hótel Selfoss hefur sannarlega 

mikið uppá að bjóða og til að mynda 
hefur glæsilegt útsýni yfir Ölfusá 
slegið í gegn hjá gestum hótelsins 
og gert matarupplifunina einstaka.  
Eins er hótelið tilvalið fyrir árshátíðir 
og ráðstefnur þar sem það hefur að 
geyma stóra og góða sali. 

Nú er hótelið að fara af stað með 
skemmtilegt tilboð í samvinnu við 
nokkra golfvelli á Suðurlandi, þar sem 
gestum hótelsins býðst að spila golf og 
skella sér í spa að deginum loknum. 

Hótelið býður upp á fyrsta flokks spa 
þar sem ljúft er að slaka á, og endur
nærast á líkama og sál.

Það er gaman að segja frá því að eftir 
8 ára hlé verður loks dansleikur á Hótel 

Selfossi þar sem Greifarnir og Siggi Hlö 
munu ríða á vaðið og skemmta gestum 
og gangandi.  Dansleikirnir verða nú 
með reglulegra bili nú en þeir hafa 
verið síðustu ár. 

Um páskana munu þeir Valgeir Guð
jónsson og Jón Ólafs spila á hótelinu 
fyrir matargesti, en hægt að sjá meira 
um það á síðu hótelsins. 

Golf og Spa áHótel Selfossi!
Í apríl og maí verður Hótel Selfoss með sérstakt Golf eða Spa tilboð.

Fjórir golfvellir eru í boði í nágrenni við hótelið. Eftir hringinn er tilvalið að skella sér í 
Riverside Spa og slaka á eftir góðan dag í fallegu umhverfi.

Hægt er að velja Golf eða Spa með eða án þriggja rétta kvöldverðar. 

Nánari upplýsingar á www.hotelselfoss.is / info@hotelselfoss.is / S: 480-2500

Hótel Selfoss - allt sem þú óskar þér! 

726.  apríl  2014 REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ



8 26.  apríl  2014REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ

Milljónir króna í innanflokkskjöri
Frambjóðendur í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík sem haldið var 
í nóvember vörðu samtals um 19,3 milljónum króna í kosningabaráttuna. 
Þetta kemur fram í yfirliti sem birt hefur verið á vef Ríkisendurskoðunar. 
Þetta er hærri upphæð en frambjóðendur flokksins vörðu í prófkjöri fyrir 
kosningarnar 2010, en þá vörðu þeir samanlagt 13,4 milljónum króna á 
verðlagi þess árs. Það leggur sig á milli 15 og 16 milljónir króna á núvirði, 
svo ljóst er að prófkjörskostnaðurinn hefur aukist nokkuð milli kosninga. 
Frambjóðendur eru þó langt undir þeim mörkum sem segir í reglum Rík-
isendurskoðunar að verja megi til prófkjörsbaráttu.
Yfir helmingur fjárins kom til í 
styrkju frá ýmsum fyrirtækjum. Um 
fjórðungur kom í formi framlaga frá 
einstaklingum. Afgangurinn kom úr 
vasa frambjóðenda sjálfra, um fjórð
ungur, en þar munar mest um framlag 
Kjartans Magnússonar til sjálfs sín, ríf
lega helmings heildarupphæðarinnar.

Hörð barátta var um efsta sætið í 
prófkjörinu, og kynni meiri fjáraustur 
en síðast að einhverju leyti að skýr
ast af því. Fjögur sóttust eftir sætinu: 
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, sem síðar 
ákvað að taka ekki sæti á listanum, 
Júlíus Vífill Ingvarsson, Halldór Hall
dórsson, oddviti flokksins, og Hildur 
Sverrisdóttir.

Megnið af þeim fjármunum sem 
frambjóðendur vörðu í kosningabarátt
unni kemur frá ýmsum fyrirtækjum, en 
einnig eru dæmi um að einstaklingar 
hafi gefið frambjóðendum fé, auk þess 
sem ýmsir greiða hluta kostnaðar úr 
eigin vasa.

Hér er stiklað á stóru í framlögum 
til efstu frambjóðenda sem skiluðu sér 
í efstu sætin á lista flokksins en einnig 
er fjallað um framlög til Þorbjargar 
Helgu sem stefndi á oddvitasæti listans.

Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir

Mesti  
kostnaðurinn
Þorbjörg Helga stefndi á forystusætið 
í prófkjörinu en hafnaði í fjórða sæti 
og ákvað síðan að taka ekki sæti á list
anum.

Hún notaði mest fé í prófkjörsbar
áttunni, alls 3,99 milljónir króna. Þar 
af komu tæplega 1,7 milljónir króna 
frá henni sjálfri. Frá 11 ónafngreindum 
einstaklingum fékk hún 1,2 milljónir 
og ríflega 1,1 milljón í styrki frá fyr
irtækjum. 

Meðal fyrirtækja sem styrktu hana 
má nefna sjávarútvegsfyrirtækið Brim, 
eignarhaldsfélagið Eignasýn sem 
er í eigu Helgu Sverrisdóttur, eigin
konu Bjarna Ármannssonar og Gam 
Management. 

Einnig má nefna Draupni fjár
festingafélag, en það er í eigu Jóns 
Diðriks Jónssonar, sem hefur átt í við

skiptum með eiginmanni Þorbjargar 
Helgu.

Meðal annarra sem styrktu framboð 
Þorbjargar Helgu má nefna Veiðiklúbb 
Íslands ehf. sem veitti hæsta framlagið 
250 þúsund krónur. Klúbburinn tengist 
Orra Vigfússyni, en þau Þorbjörg eru 
tengd fjölskylduböndum.

Halldór Halldórsson

Í mínus eftir 
prófkjörið
Halldór sem sigraði í prófkjörinu nýtti 
tæplega 2,8 milljónir króna. Samkvæmt 
uppgjörinu er hann í ríflega 250 þús
und króna skuld vegna framboðsins. 
Halldór fékk um 900 þúsund krónur 
í bein framlög frá 31 manneskju en 
tæplega 1,9 milljónir króna í styrki frá 
fyrirtækjum.

Þar eru sjávarútvegsfyrirtæki mest 
áberandi, en fimm sjávarútvegsfyrir
tæki styrkja hann um meira en hálfa 
milljón króna, Brim þar á meðal, en 
einnig Vísir í Grindavík og Auðbjörg 
í Þorlákshöfn.

Einnig sjást fyrirtæki sem tengj
ast MP banka og Helga Magnússyni 
á lista yfir styrkjendur. Félagið LV31 
er dótturfélag MP og Gamma var að 
hluta í eigu MP þegar prófkjörið var 
haldið. Halldór fékk samtals 300 þús
und krónur frá félögunum. Félög sem 
tengjast Helga, Hofgarðar og Saffron 
Holding, styrktu Halldór um 400 þús
und krónur. Einnig má nefna að tveir 
aðilar sem tengjast flugi styrktu Hall
dór um samtals 100 þúsund krónur.

Þá má nefna Laugar, rekstrarfélag 
World Class stöðvanna.

Kjartan Magnússon

Greiddi  
mest sjálfur
Kjartan Magnússon greiddi sjálfur 
megnið af ríflega 3,4 milljóna króna 
prófkjörskostnaði sínum, tæpar 2,3 
milljónir króna. Átta einstaklingar 
styrktu hann um tæpar 400 þúsund 
krónur, en hann fékk rúma hálfa 
milljón króna frá fyrirtækjum. Brim 
styrkti hann, eins og fleiri frambjóð
endur, en hann hlaut einnig styrk frá 
AKSO ehf. Það félag er í eigu hjónanna 
Boga Þórs Siguroddssonar og Lindu 
Bjarkar Ólafsdóttur. 

Júlíus Vífill Ingvarsson

Verktakar  
sýnilegir
Fyrirtæki úr bygginga og fasteigna
bransanum eru áberandi í hópi þeirra 
sem lögðu fé í framboð Júlíusar Vífils 
og greiddu upp undir helming þeirra 
ríflega 2,5 milljóna króna sem hann 

fékk frá fyrirtækjum. Nefna má Stefán 
Sigurðsson ehf., StakfellStóreign, 
Silfurhús, Stólpar, Byggingafélag Gylfa 
og Gunnars, Leiguhúsnæði ehf., Ístak, 
Eykt og Framtak. Júlíus hefur setið í 
umhverfis og skipulagsráði borgar
innar á kjörtímabilinu.

Á lista yfir þá sem styrktu Júlíus Vífil 
eru ýmsir heildsalar einnig áberandi, 
auk þess sem spilavítið Háspenna 
styrkti hann um 250 þúsund krónur. 
Loks má nefna Íslenska fjárfestingu 
ehf. sem einnig styrkti framboð Þor
bjargar Helgu.

Hildur Sverrisdóttir

Ýmis fyrirtæki
Hildur notaði rétt tæpar tvær millj
ónir króna í prófkjörsbaráttu sinni og 
komu 1,5 milljónir króna frá ýmsum 
fyrirtækjum. Mörg þeirra eru lög
fræðistofur eða ráðgjafarfyrirtæki, en 
athygli vekur að nokkur hluti þeirra 
sem styrktu Hildi virðast ekki vera 
skráður í símaskrá. Hún fékk eins og 
margir aðrir frambjóðendur styrk frá 
Brimi en einnig frá Þorbirni í Grinda
vík. Sömuleiðis fékk hún styrk frá 
Eignarhaldsfélaginu Hörpu, auk þess 
sem hæsti styrkur hennar kemur frá 
KEA Hotels. Þau reka þrjú hótel í 
Reykjavík.

Áslaug María Friðriksdóttir

2/3 frá  
fyrirtækjum
Áslaug varði ríflega einni og hálfri 
milljón króna í prófkjörið. Tæplega 
700 þúsund krónur komu frá 15 
einstaklingum, en tæpar 900 þúsund 
krónur fékk hún frá fyrirtækjum. 
Nefna má tvö fyrirtæki sem tengj
ast Helga Magnússyni, Bláa lónið og 
Eignarhaldsfélag Hörpu. Áslaug fékk 
einnig styrk frá Brimi sem og Ísfélagi 
Vestmannaeyja.  

SVeitarStjórnarkoSningar 2014

Helgi Magnússon

Helgi Magn
ússon stýrði 

Samtökum iðnað
arins og hefur 
komið víða við í 
íslensku viðskipta
lífi, mikið til í gegnum lífeyrissjóði. 
Hann hefur vakið mikla athygli 
undanfarið, þar sem tölvupóstar 
sem hann hefur skrifað gegn Davíð 
Oddssyni hafa birst í fjölmiðlum.

Helgi tengist styrkjum til fjögurra 
frambjóðenda í prófkjöri Sjálfstæðs
flokksins í gegnum ýmis félög, þar 
á meðal oddvitanum Halldóri. 
Þannig ýmist á hann eða tengist 
Eignarhaldsfélagi Hörpu, og Hof
görðum og hefur steið í stjórn 
Bláa lónsins og varastjórn Saffron 
Holding.

Einkarekin heil-
brigðisþjónusta

Íslensk fjárfesting styrkti tvo fram
bjóðendur í prófkjörinu um sam

tals 100 þúsund krónur.  Fyrirtækið 
á fasteignir, sinnir ferðaþjónustu, en 
einnig í vaxandi mæli heilbrigðis
þjónustu. Á heimasíðu fyrirtækisins 
segir: „Íslensk fjárfesting hefur ein
sett sér að verða virkur þátttakandi 
á markaði fyrir einkarekna heil
brigðisþjónustu á Íslandi. Stefnan 
er að einbeita sér að þeim hlutum 
heilbrigðisþjónustunnar þar sem 
við teljum vera mest vaxtartækifæri 
framundan og þeirri tegund þjón
ustu sem ekki hefur haft mikinn for
gang hjá hinu opinbera.“ Sérstaklega 
er vísað til öldrunarþjónustu í því 
sambandi.

Mest frá Brimi
Sjö sjávarútvegsfyrirtæki 

styrktu frambjóðendur. Brim 
hf. áberandi mest, en einnig Ísfé
lag Vestmannaeyja, Vísir og Þor
björn í Grindavík, Hraðfrystihús 
Hellisands, Auðbjörg í Þorlákshöfn 
og Ögurvík. Samtals námu próf
kjörsstyrkir útgerðanna ríflega 1,5 
milljónum króna og kom mest frá 
Brimi, eða ríflega helmingur.

Reglur um styrki
Samkvæmt lögum um fjármál 

stjórnmálasamtaka og fram
bjóðenda, mega frambjóðendur í 
prófkjöri ekki taka við hærri styrk 
en sem nemur 400 þúsund krónum 
frá lögaðila eða einstaklingum. 
Sé kostnaður undir 400 þúsund 
krónum þarf ekki að skila uppgjöri 
til Ríkisendurskoðunar. Einnig eru 
því takmörk sett hversu miklu má 
taka við. Skv. reglum Ríkisendur
skoðunar getur hámarkskostnaður 
frambjóðanda í prófkjöri í Reykjavík 
numið rúmum 9,9 milljónum króna. 
Allir frambjóðendur í prófkjöri Sjálf
stæðisflokksins að þessu sinni eru 
langt undir þeim mörkum. 

Ná ekki  
Guðlaugi Þór

Guðlaugur 
Þór Þórðar

son, þingmaður, 
þótti sló öll met 
þegar hann bauð 
sig fram fyrir 
borgarstjórnar
kosningarnar 
2006, en hann safnaði yfir 24 millj
ónum króna í styrki fyrir framboð 
sitt í prófkjöri, meðal annars millj
ónastyrki frá FLGroup, Baugi og 
Fons. Allt voru þetta aðilar sem 
ári síðar tengdust REI málinu svo
nefnda. Prófkjörskostnaður allra 
frambjóðenda nú nær ekki því sem 
Guðlaugur Þór fékk einn í þessu fyr
irhrunsprófkjöri.



    MADE
BY SWEDEN

Svíþjóð, líkt og Ísland, er land andstæðna.  Þar tekst ljósið á við myrkrið. 
Stórbrotið landslag, langar vegalengdir, snjór, rigning og ís.

Þetta er heimili Volvo XC60. Bíll sem er byggður fyrir ólíkar aðstæður. 
Upplifðu einstaka hönnun og skandinavískan lúxus.

KYNNTU ÞÉR NÝJAN OG ÖFLUGRI VOLVO XC60

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050 I volvo.is
Volvo XC60 AWD, D4 dísil, 20 ventlar, 5 strokkar, 181 hö, tog 420 Nm, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 6,4 l/100 km. CO2 169 g/km. 
Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 

Komdu og skoðaðu Volvo XC60 AWD með nýrri og öflugri dísilvél
Meira afl, aukin sparneytni og enn skemmtilegri í akstri

Volvo xc60 awd
verð frá 8.790.000 kr.
volvo.is

- VOLVO XC60 OG ZLATAN -

Opið virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
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Foreldrar velkomnir í fylgd barna
Dagana 29.apríl til 4.maí verður Barnamenningarhátíð haldin í Reykjavík 
í fjórða sinn.  Hátíðin er allt í senn, menning barna, menning með börnum 
og menning fyrir börn en einnig eru fullorðnir í fylgd barna velkomnir. 
Markmið hennar er að efla menningarstarf barna og ungmenna í borginni 
og lögð er áhersla á að allar listgreinar rúmist innan hennar. Þá er mikið 
lagt upp úr jafnræði og góðu aðgengi.

„Aðsókn á hátíðina hefur aukist 
jafnt og þétt með ári hverju. Dag
skráin er kynnt í öllum skólum og fá 
allir nemendur bækling með helstu 
viðburðum.“ segir Sigríður Dögg 
Guðmundsdóttir, fjölmiðlafulltrúi 
hátíðarinnar. „Mikið af viðburðum 
fara fram innan skóla og í barna
menningarhúsinu sem starfrækt er 
í Iðnó. Þar mæta jafnt krakkar frá 
frístundaheimilum og skólum og 
taka þátt í fjölbreyttum smiðjum og 
viðburðum. Aðsóknin er þó einna 
mest á þeim frídögum sem að hátíð
ina ber uppi á. Undanfarin ár hefur 
t.d verið fullt í ráðhúsinu og Iðnó, 
listasöfnum og fleiri stöðum sem eru 
með viðburði.“ 

Ungt fólk skapandi  
í nýjum miðlum
Aðspurð hvort aðstandendur hátíðar
innar telji að aukin tæknivæðing hafi 

áhrif á það hvort og hvernig börn 
njóti menningar segir Sigríður Dögg 
þá vita að ungt fólk njóti menningar 
með nútíma tækni. Það hafi þess vegna 
verið farið í það að skoða hvernig hægt 
væri að koma til móts við ungmennin 
því ljóst sé að ungt fólk sé listrænt 
og skapandi í nýju miðlunum. „Þess 
vegna fórum við í að skoða nýmiðla 
sem viðburðarstað á Barnamenn
ingarhátíð. Það kom upp úr dúrnum 

að til urðu tveir unglingaviðburðir á 
netinu, annars vegar #14aralifid sem 
er Instagram viðburður þar sem 14 ára 
krakkar tóku Instagram mynd af sér 
klukkan 14.14, þann 14. apríl. Einnig 
er UnglingaVæn viðburður sem fer 
fram á 8 sekúndna Vine myndskeiðum 
sem krakkarnir setja á netið. Afrakstur 
þessara viðburða verður sýndur í Ráð
húsi Reykjavíkur þar sem frábæru 
skóla og frístundastarfi verður fagnað 
á meðan á hátíðinni stendur.“ Sigíður 
Dögg bætir því við að almenningur 
sé hvattur til að taka þátt í tæknivæð
ingu hátíðarinnar í gegnum vefmiðlana 
twitter og instagram með því að nota 
svokölluð hashtögg merkt #bmhatid 
eða #barnamenning. 

Blaðamenn framtíðarinnar
Önnur nýung á hátíðinni í ár er liður 
sem kallast „ungir blaðamenn“ þar sem 
lögð er áhersla á þátttöku ungs fólk í 
umræðunni. Ungmennum í félagsmið
stöðvum borgarinnar, sem brennandi 
áhuga hafa á blaðamennsku, bauðst 
sérstök þjálfun hjá fagfólki í fjölmið
lun og munu þau í kjölfarið spreyta 
sig á skrifum um hátíðina. Munu þau 
sækja hina ýmsu viðburði og skrifa 
um þá pistla sem hægt verður að lesa 
á heimasíðu hátíðarinnar barnamenn
ingarhatid.is og víðar. 

Kynlegir kvistir  
og kvikmyndahátíð
Dagskráin í ár er afar fjölbreytt og 
ættu flestir að finna eitthvað við sitt 
hæfi, bæði börn og foreldrar. Í barna
menningarhúsinu í Iðnó sem fengið 
hefur nafnið Ævintýrahöllin verður 
meðal annars boðið upp á skátasprell 
og yngstu börnin fá að leika sér með 
mjúk dýr frá öllum heimshornum.

Þá nefnir Sigríður Dögg tréskúlp
túranámskeiðið Kynlega kvisti hjá 
Myndhöggvarafélagi Reykjavíkur þar 
sem börn fá að spreyta sig í skúlpt
úragerð með afgangstrébútum og 
vatnsmálningu. 

Einnig nefnir hún kvikmyndahátíð 
Miðbergs þar sem sýndar verð stutt
myndir barna á frístundaheimilum í 
Breiðholti. Myndirnar eru fjölbreyttar 
og skemmtilegar fyrir börn á öllum 
aldri. 

Þá má nefna fjölbreytta dagskrá í 
Þjóðminjasafni Íslands, Tjarnarbíói 
og sýningar á verkum leik –og grunn
skólabarna víðsvegar um borgina. 

Fatlað fólk ekki  
þurftafrek ungabörn
Unglingar verða einnig með dagskrá 
á hátíðinni „þættirnir „Sérðu ekki að 
ég er unglingur?“ eru á vegum fatl
aðra nemenda í 810. bekk þar sem þeir 
veita innsýn í líf og starf. Með þessu 
vilja þau sýna að fatlað fólk séu ekki 
þurftafrek ungabörn að eilífu heldur 
séu fatlaðir unglingar jafn fjölbreyttur 
hópur, með svipuð áhugamál og aðrir 
jafnaldrar þeirra.“

Ókeypis er inn á alla viðburði há
tíðarinnar og á heimasíðu hennar 
barnamenningarhatid.is má finna ít
arlega dagskrá. 

 menningin
Hildur  

Björgvinsdóttir
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Græn prentun  
í öllum litum
Næst þegar þú þarft á prentun að halda  
slepptu því þá ekki að fá tilboð frá okkur.

Yfir 70 ár  
í íslenskum  

prentiðnaði
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Ekki missa af ...
…Bach endurunninn. 
Nordic Affect leikur 
meðal annars verk 
eftir Buxtehude og 
Bach sem umrituð hafa verið af 
Hróðmari Sigurbjörnssyni. Flytjendur 
eru Halla Steinunn Stefánsdóttir á 
fiðlu, Hanna Loftsdóttir á selló og 
Guðrún Óskarsdóttir á sembal en 
gestur hópsins á tónleikunum er Ian 
Wilson einn þekktasti blokk
flautuleikari sinnar kynslóðar. Tón
leikarnir verða haldnir á Kjarvals
stöðum í dag kl.17:15 og er aðgangur 
ókeypis. 
…Diddú á hádeg
istónleikum Ís
lensku Óperunnar 
ásamt píanóleikar
anum Antoníu 
Hevesi. Yfirskrift tónleikanna er 
„Bjöllur og næturgalar“ og verða 
fluttar aríur og sönglög úr ýmsum 
áttum. Tónleikarnir fara fram í Norð
urljósasal Hörpu mánudaginn 28.
apríl og hefjast kl.12:15. Aðgangur 
ókeypis.
…útskriftarsýn-
ingu BA nemenda 
í myndlist, hönnun og arkitektúr 
sem opnar í Listasafni Reykjavíkur 
í dag. Fimmtudaginn 1.maí kl.15 

verður sýningastjóraspjall við þær 
Ingibjörgu Sigurjónsdóttur og Önnu 
Hrund Másdóttur. Sýningin mun 
standa til 11.maí og verður opin dag
lega frá 1017 en á fimmtudögum 10
22. Aðgangur er ókeypis.
…tónleikum með ítölsku ívafi. 
Karlakór Reykjavíkur, eldri félagar 
og Breiðfirðingakórinn í Reykjavík 
halda tónleika í Seltjarnarneskirkju 
sunnudaginn 27.apríl kl.16. Miðaverð 
2.000kr. 
…Harro. Nú styttist í annan endann 
á sýningu finnska listamannsins Harro 
á Kjarvalsstöðum en henni lýkur 
18.maí. Á sýningunni má sjá popp
listaverk Harros frá árunum 19681972 
en þau hristu upp í fólki þegar þau voru 
fyrst sýnd í Finnlandi. Ýmis verk sýn
ingarinnar eru talin eiga vel við nú í 
uppgjöri efnahagshrunsins. 
…Plakatasý n-
ingu í Bíó Paradís 
sem opnuð verður 
sunnudaginn 27.apríl kl.19:30. Költ 
mynda hópurinn Svartir sunnu
dagar kveður veturinn með sýningu 
á plakötum vetrarins sem íslenskir 
listamenn hafa hannað, meðal annars 
Davíð Örn Halldórsson og Snorri Ás
mundsson. Sýningin er sölusýning. 
Klukkan 20 verður kvikmyndin Brazil 
sýnd en hún er talin eitt af meistara
verkum kvikmyndasögunnar. 

Sigríður Dögg Guðmundsdóttir.

Frá setningu barnamenningarhátíðar 2013.. Mynd: Ragnar Th. Sigurðsson.
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Íslenskir sófar
           Fyrir íslensk heimili

  •  Gerð (fleiri en 900 mismunandi útfærslur) 
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Ís-rós í hnappagat Íslands
 Gömlu verbúðirnar úti á Granda hafa breyst mikið á undrastuttum tíma. 
Þar hafa sprottið upp skemmtileg fyrirtæki, sælkerabúðir, veitingastaðir, 
gallerí og ísbúðin Valdís. Þar ráða ríkjum þau Gylfi Þór Valdimarsson og 
leikkonan Anna Svava Knútsdóttir.

Gengið vel frá fyrsta degi
Á því tæpa ári sem búðin hefur verið 
starfandi hefur aðsóknin aukinst jafn 
og þétt. Þegar matarblaðamann bar 
að garði var brjálað að gera og bók
staflega full út úr dyrum. Gylfi Þór 
segist að vonum ánægður. „Það hefur 
gengið alveg rosalega vel hjá okkur, 
eiginlega alveg frá fyrsta degi“ segir 
hann. „Viðtökurnar hafa verið mjög 
góðar og greinilegt að við erum að gera 
eitthvað rétt.“

Það besta frá  
Ítalíu og Ameríku
Gylfi Þór er matreiðslumaður að mennt 
og starfið dró hann á sínum tíma til 
Danmerkur. „Þegar ég bjó þar sá ég 
mikla þróun í ísmenningunni en við 
Íslendingar vorum enn á sama stað. 
Eiginlega stöðnuð,“ segir hann og 
brosir. Það varð því úr að hann flutti 
sig til New York og nam ísgerð þar af 
Ítala nokkrum sem rekur m.a. ísbúðir í 
Bologna í heimalandinu. Þar opnuðust 
nýir ísheimar.

Allur ísinn gerður 
samdægurs
Eftir að heim var komið hófst undir
búningurinn að ísbúðinni Valdísi. Þar 
eru nokkrar grundvallar reglur hafðar 
í heiðri. „Allt er ferskt. Við lögum allan 
ís hér á staðnum á hverjum einasta 
degi. Við bökum líka vöfluformin. Við 
erum auðvitað með eins konar opið 
eldhús og viðskiptavinirnir geta séð 
hvernig við búum ísinn til á meðan 
þeir bíða í röðinni.“

Eitthvað fyrir alla
Í Valdísi er hægt að fá hefðbundin 
rjómaís úr vél. Hann er lagaður á 
staðnum rétt eins og allur annar ís í 
búðinni. Aðal áherslan er hins vegar 
á ítalskan „Gelatto“ ís með íslenskum 
vinkli. Nokkrar gerðir eru sérstaklega 
hugsaðar fyrir þá sem eru með mjólk
uróþol en í boði eru 16 bragðtegundir 

– og ekki endilega það sama alltaf frá 
degi til dags. Þegar matarblaðamaður 
hitti þau Gylfa Þór og Önnu Svövu, 
voru þau að klára að búa til bláberja
skyrsís  sem er auðvitað alíslensk upp
finning þeirra.

Frumleiki og  
klassík í bland
„Það er frábært að vera hérna úti á 
Granda og það er góður andi í hús
næðinu og við vorum svona heppin að 
finna þennan stað“ segir Gylfi Þór. Það 
á eflaust þátt í velgengninni, en svo hafa 
þau líka tekið það besta í ísgerðarlist 
heimsins og betrumbætt það með eigin 
hugkvæmni. Mest seldu ístegundirnar í 
Valdísi eru  fyrir utan klassískan jarða
berja og súkkulaðiís  tegundir eins og 
fyrrnefndur bláberjaskyrsís, Turkish 
pepperís og salthnetu og karmelluís.

Frábær og silkimjúkur ís
Matarblaðamaður smakkaði  nokkrar 
af þessum tegundum og á varla nógu 
öflug lýsingarorð til að tjá hrifningu 
sína. Hefðbundni rjómaísinn úr vél er 
silkimjúkur. Það er líka alveg greini
legt á gæðunum að hann er lagaður af 
mikilli natni. Það finnst líka greinilega 
á ferskleikanum að ísinn er búinn til á 
staðnum. Bláberjaskyrísinn  er frábær 
og hið sama má segja um hinar gerð
irnar líka – að ógleymdum nýbökuðum 
vöffluformunum. Staðurinn er snyrti
legur og þjónustan til sóma. Valdís fær 
fullt hús stiga! 
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matarSÍða SVaVarS

Svavar Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is

„Við lögum allan ís hér á staðnum á hverjum einasta degi,“ segir Gylfi Þór Valdimarsson, sem rekur Valdísi ásamt 
Önnu Svövu Knútsdóttur.
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K 2.21
110 bör max
360 ltr/klst

K 4.200

130 bör max
450 ltr/klst

K 7.700/K 7.710

160 bör max
600 ltr/klst

K 5.700

140 bör max
460 ltr/klst

Háþrýstidælur
Þegar gerðar eru hámarkskröfur

T 400
Snúningsdiskur

Fyrir pallinn, 
stéttina o.fl.

Borgar Apótek  |  Borgartúni 28, 105 Reykjavík  |  sími 553-8331

Ókeypis lyfjaskömmtun

Engin skömmtunargjöld.

Heimsending möguleg.

Snögg og örugg afgreiðsla.

Þægilegt og einfalt að koma 
skipulagi á lyfjatökuna.

Sveigjanleiki ef læknir breytir 
um lyf.

Snögg 
og örugg 
afgreiðsla
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Fólk á að hafa val
Við sjálfstæðismenn í Reykja

vík lögðum á skírdag fram 
metnaðarfulla stefnuskrá 

enda komin tími á breytingar í Reykja
vík. Vinstri flokkarnir hafa verið í 
meirihluta síðan árið 1994 fyrir utan 
síðasta kjörtímabil en þar voru vinstri 
flokkarnir líka hluta kjörtímabilsins 
við völd. Í stefnuskránni kemur ýmis
legt fram sem við viljum breyta. Okkur 
finnst til dæmis að foreldrar eigi að 
hafa frelsi til að velja það sem börn
unum er fyrir bestu hvort sem það er 
dagforeldri, ungbarnaleikskóli eða t. d. 
nærfjölskylda. Við viljum koma á þjón
ustutryggingu til að dekka tímabilið 
frá því að fæðingarorlofi lýkur þar til 
barn kemst á leikskóla. Þannig er hægt 
að bæta stöðu fjölskyldna sem eru á 
biðlista strax. Aldraðir eiga einnig að 
geta valið um hvar þeir sækja þjónustu, 
þegar fé er látið fylgja þörf geta einstak
lingar haft meira um það að sjálfir. 
Bæta þarf heimaþjónustu með því að 
bjóða hana út og sníða hana betur að 
þörfum hvers og eins. 

Lækkun skatta
Reykjavík er langstærsta sveitarfélag 
landsins sem á að njóta hagkvæmni 
stærðarinnar í rekstri. Betri rekstur 
skapar svigrúm til lækkunar skatta 
sem skilar sér í auknu ráðstöfunarfé 
fjölskyldna. Við viljum lækka skatta 
á borgarbúa, það er mesta kjarabótin 
fyrir fjölskyldurnar. Nýja hugsun þarf 
í skólamálum til að styðja betur við 
nemendur og kennara grunnskólans. 
Ungt fólk í Reykjavík á að hafa tæki
færi til að skara fram úr og öðlast 
þá hæfni og getu sem þarf í nútíma
samfélagi. Við eigum ekki að sætta 
okkur við að allt of hátt hlutfall barna 
geti ekki lesið sér til gagns við lok 
grunnskóla. Fjölga þarf valkostum í 
menntun reykvískra barna. 

Úthlutun á lóðum í Reykjavík hefur 
á undanförnum árum ekki dugað til 
að svara eftirspurn. Þessu viljum við 
breyta strax með því að bjóða hag
stæðari lóða og gatnagerðargjöld en 
gert er í dag. Fólk á að hafa val um 
hvort það kaupir eða leigir. Reykja

víkurborg á að tryggja að grundvöllur 
skapist fyrir öflugan leigumarkað og 
að einkaaðilar sjái hag sinn í því að 
byggja upp góðan og traustan leigu
markað í borginni. 

Flugvöllurinn er í Vatnsmýri og 
verður þar um fyrirsjáanlega fram
tíð. Sjálfstæðisflokkurinn stendur 
fastur á því að innanlandsflug fari 
ekki til Keflavíkur. Virkja ber íbúa
lýðræðið miklu meira í stórum 
málum og munum við berjast fyrir 
því að borgarbúar komi að endan
legri ákvarðanatöku um flugvöllinn 
í íbúakosningum. 

Hugsum lengra!
„Gjaldfrjáls grunnþjónusta við 

börn og börn fyrr inn á leik
skóla!“ segjum við Vinstri græn 

aftur og nú í aðdraganda kosninga en 
margir eru fullir efasemdar og telja 
það bæði óraunhæft og óábyrgt. En 
ekkert er fjær sanni. Öll börn eiga að 
hafa jafnan aðgang að nauðsynlegri 
grunnþjónustu. Það að hún skuli 
vera gjaldfrjáls hefur lengi verið á 
stefnuskrá okkar. Það voru meira að 
segja stigin skref í átt að gjaldfrjálsum 
leikskóla hér áður fyrr með því að 
afnema námsgjald fimm ára barna í 
leikskólum. Eftir hrun var gjaldinu 
síðan komið aftur á. 

Gjaldfrjáls grunnþjónusta við börn 
er ekki óábyrgt tal eða óraunhæft 
kosningaloforð. Það er réttlætismál og 
felur í sér hugmyndir um samfélag þar 
sem jöfnuður ríkir og öll börn sitja 
við sama borð. Gjaldfrjáls leikskóli 
myndi ekki einungis auka ráðstöf
unartekjur barnafjölskylda, heldur 
má leiða að því líkur að þannig gæti 

borgin lagt sitt á vogarskálarnar í að 
uppræta fátækt. Þannig skilar gjald
frelsið sér beint til barnafjölskyldna 
og óbeint til hins opinbera; bæði í 
auknum hagvexti en einnig í bættara 
og fjölskylduvænna samfélagi, öllum 
kynslóðum til heilla. 

Og hvernig á að fjármagna þetta allt 
saman, nú þegar útsvarið er fullnýtt? 
Við í VG bendum á að auðvelt sé að 

gera þetta í áföngum og með því að 
forgangsraða meira af tekjum borgar
innar inn á Skóla og frístundasvið. Í 
skrefum myndum við lækka gjöldin ár 
hvert um 25% þar til þjónustan yrði 
gjaldfrjáls. Það eru um 750 milljónir 
á ári eða um 0,9% af heildartekjum 
borgarinnar. Tekjur Reykjavíkur hafa 
einnig aukist jafnt og þétt og sú þróun 
heldur líklegast áfram. Atvinnuleysi 
hefur einnig minnkað og efnahags
ástandið batnað. Það eru næg tæki
færi í Reykjavík svo hægt sé að gera 
málefnum barna og skólasamfélagsins 
hærra undir höfði. Við verðum bara 
að gæta þess að tekjuaukinn fari ekki 
einungis í nýjar fótboltastúkur og of
vaxin umferðarmannvirki. 

Gjaldfrjáls þjónusta við börn er 
þjóðhagslega hagkvæm og stuðlar að 
jafnrétti kynjanna og jöfnuði. Það er 
ekki óábyrgt eða ógerlegt að vilja taka 
af myndugleik á fátækt og misskipt
ingu. Það er ábyrgt afstaða sem við 
Vinstri græn viljum setja í forgang. 

Höfundur er
Líf Magneudóttir,

frambjóðandi í 2. sæti  
á lista Vinstri grænna 

Höfundur er
Kjartan Magnússon,

frambjóðandi í 3. sæti á lista 
Sjálfstæðisflokksins 

Á þessari mynd frá Jafnréttisstofu má sjá yfirlit af launum fullvinnandi karla og kvenna í hinum ýmsu atvinnugreinum.
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Ný dögun í 
íslenskum 
sjávarútvegi
Heimaey VE1 er af nýrri kynslóð Rolls-Royce hannaðra fiskiskipa, 
þar sem hámarks aflaverðmæti fást með afkastamikilli kælingu 
og hagkvæmni í rekstri. Allur aðal vélbúnaður Heimaeyjar er frá 
Rolls-Royce.  

Héðinn hf. og Rolls-Royce Marine óska Ísfélagi Vestmannaeyja og 
áhöfn skipsins velfarnaðar.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is1a + 1b

5 x2 cm

2a + 2b
5x35 cm

3
8x2 cm

4
10x2 cm

5
6.5 cm

6
8.5 cm

7
8 cm

9
10 cm

10
10 cm

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.isFagverk
verk takar
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Leggjast gegn 5 ára undanþágu
Margir þeirra sem hafa veitt umsagnir vegna beiðni Orkuveitu Reykjavíkur 
um fimm ára undanþágu frá hertum reglum um losun brennisteinsvetnis, 
leggjast gegn svo rúmri undanþágu. Umhverfisráðuneytið fjallar um 
málið, en átta hafa sent inn umsögn vegna þess. Umhverfisstofnun segir 
að brennisteinsmengun frá Hellisheiðarvirkjun sé meiri en sem nemur 
losun álvers Alcoa Fjarðaáls.

Í núgildandi reglum segir að fara megi 
yfir sólarhringsmörk brennisteinsvetnis 
fimm sinnum á ári. Miðað er við 50 
míkrógrömm á rúmmetra, en þegar 
hertar reglur taka gildi má aldrei fara 
yfir mörkin. Starfsleyfi virkjana veltur á 
því að þær standist reglurnar. Reglunar 
voru hertar árið 2010 en ákveðið var 
að fresta gildistökunni til þessa árs, 
svo Orkuveitan kæmist yfir vandann. 
Orkuveitan sótti einnig um rúman frest 
í fyrra, en var synjað.

Margar umsagnir
Orkuveita Reykjavíkur hefur sótt um 
undanþágu frá nýju reglunum til fimm 
ára, en fyrirtækið hefur unnið að því að 
draga úr menguninni, meðal annars 
með tilraunaverkefni um niðurdælingu, 
með svonefndri Sulfix aðferð.

Umhverfisráðuneytið hefur málið 
til umfjöllunar, en ráðherra tekur 
ákvörðun um hvort Orkuveitan fái 
undanþágu. Átta hafa veitt umsögn 

um málið: Orkustofnun, Umhverfis
stofnun, Heilbrigðisnefnd Suðurlands, 
sem veitir virkjuninni starfsleyfi, Heil
brigðisnefnd Reykjavíkur, Heilbrigð
isnefnd Hafnarfjarðar og Kópavogs, 
Heilbrigðisnefnd Kjósasvæðis, embætti 
Landlæknis og Waldorfskólinn í Lækj
arbotnum.

Vill tveggja  
ára undanþágu
Umhverfisstofnun leggur til að undan
þága verði veitt til tveggja ára. Þá verði 
metinn árangur af svonefndu Sulfix 
verkefni Orkuveitunnar, til að draga úr 
losun efnisins. Umhverfisstofnun segir í 
umsögn sinni að árangur af verkefninu 
hafi verið jákvæður. Nú sé annar áfangi 
verkefnisins að hefjast, en þá verði 15 
prósentum af því brennisteinsvetni sem 
kemur frá virkjuninni dælt niður.  

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands veitir 
Hellisheiðarvirkjun starfsleyfi. Eftirlitið 
tekur í svipaðan streng og Umhverfis stofnun í sinni umsögn um undanþágu 

Orkuveitunnar. Ekki sé hægt að leggja 
til fimm ára undanþágu frá hertum 
reglum, en veita megi undanþágu til 
eins árs í senn.

Fylgist með mengun
Í umsögn Landlæknisembættisins 
kemur fram að vel þurfi að fylgj
ast með áhrifum brennisteinsvetnis 
á heilsu fólks, hér eftir sem hingað 
til. Sömuleiðis segir, eftir því sem 
Reykjavík vikublað kemst næst, að 
heppilegra væri að veita undanþágu 
til skemmri tíma í senn en fimm ára.

Á móti
Heilbrigðiseftirlit Kópavogs og 
Hafnarfjarðarsvæðis hefur lagst 
gegn því að Orkuveitan fái undan
þágu. Bæjarráð Kópavogs hefur tekið 
undir þetta með heilbrigðiseftirlitinu 
og jafnframt skorað á Orkuveitina að 
bregðast sem fyrst við mengun með 
mótvægisaðgerðum, en í Lækjar

botnum, sem eru í landi Kópavogs, 
hafa toppar í styrk brennisteinsvetnis 
farið yfir skilgreind mörk. Þarna er 
rekinn bæði leikskóli og grunnskóli. 
„Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum er 
nauðsynlegt að gripið verði til mót

vægisaðgerða. Heilsu barna á svæð
inu má ekki ógna með loftmengun, 
meðan unnið er að þróunarverkefnum 
þó svo þær leiði til úrbóta síðar,“ segir 
í bókun Heilbrigðiseftirlits Kópavogs 
og Hafnarfjarðarsvæðis. Þá hefur þess 
einnig verið óskað að mengunin þar 
verði kortlögð nákvæmlega. Heil
brigðiseftirlit Suðurlands, sem veitir 
virkjuninni starfsleyfi, hefur ekki tekið 
undir að, þar sem þegar sé unnið að 
aðgerðum.

Spyrja um starfsleyfi
Umhverfisstofnun spyr í umsögn sinni 
um verkaskiptingu heilbrigðisnefnda 
og Umhverfisstofnunar. Hún bendir 
á að meginlínur í verkaskiptingunni 
séu þær að stofnunin veiti starfsleyfi 
og hafi eftirlit með stærri og meng
andi fyrirtækjum, líkt og malbikunar
stöðvm, járnblendiverksmiðjum og 
álverum. Heilbrigðisnefndir hafi hins 
vegar eftirlit með smærri og minna 
mengandi fyrirtækjum, eins og bens
ínstöðvum og bílaverkstæðum.

Meira en álver
„Efnislosun stórra jarðhitavirkjana er 
almennt mikil og getur hún verið í loft, 
jarðveg, yfirborðsvatn, grunnvatn, sjó 
og djúpt í jörðu. Brennisteinslosun 
frá Hellisheiðarvirkjun er td. meiri 
en losun álvers Alcoa Fjarðaáls mæld 
í jafngildiseiningum brennisteins,“ 
segir meðal annars í umsögninni.

Þá er bent á að jarðhitavirkjanir 
valdi miklum sjónrænum áhrifum 
og þær geti valdið jarðskjálftum sem 
finnist í byggð.

Áhrifa frá Hellisheiðarvirkjun gæti 
á eftirlitssvæðum sex heilbrigðis
eftirlita, sem sé einsdæmi hér á landi. 

Flókin stjórnsýsla
Vegna þess hve víða mengunin mælist 
aukist flækjustig í stjórnsýslu heil
brigðiseftirlits, sem sé staðbundin 
eftirlitsstofnun í eðli sínu. „Sú staða 
er t.d. raunveruleg í dag að ein heil
brigðisnefnd getur þurft að grípa til 
aðgerða vegna mengunar sem fer 
fram á eftirlitssvæði annarrar heil
brigðisnefndar,“ segir í umsögn Um
hverfisstofnunar. Í því ljósi megi velta 
fyrir sér hvort heppilegt sé að stórar 
jarðhitavirkjanir fái starfsleyfi hjá 
heilbrigðisnefndum, frekar en Um
hverfisstofnun.    

Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

REYKJAVÍK, Bíldshöfða 9,
KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17
REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, SELFOSS, Hrísmýri 7 
AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngás 13

www.bilanaust.is Gæði, reynsla og gott verð!
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Sími: 535 9000

TOPP SKÍÐAFESTINGAR
Á GÓÐU VERÐI
Láttu sérfræðinga okkar aðstoða þig VERSLANIR

SJÖ
MEÐ MIKIÐ 

VÖRUÚRVAL

fréttaSkýring

Kristín linda Árnadóttir, forstjóri 
Umverfisstofnunar, spyr hvers vegna 
stofnunin hafi ekki eftirlit með Hell-
isheiðarvirkjun.

„Efnislosun stórra jarðhitavirkjana er almennt mikil,“ segir Umhverfisstofnun 
og bendir á að brennisteinsmengun frá Hellisheiðarvirkjun sé meiri en frá 
álveri.



OneSystems - sími: 660 8551 | fax: 588 1057 | www.one.is | one@one.is 

One býður hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.

VELJUM
 ÍSLENST - VELJUM ÍS

LE
NS

KT
 -V

EL
JUM ÍSLENSKT -

Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum 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 

sjálfvirkan máta með 
innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

OneRecords 
er öflug lausn sem 

auðveldar fyrirtækjum 
og sveitar- félögum halda utan 
um mál sem eru í gangi á hverjum 
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. 

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

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

Auðveldar gerð  og útgáfu 
gæðaskjala. 

Getur sent skjöl í rýni til 
gæðatengla eða annara til 
samþykktar eða y�rlesturs.

Gæðakerfi
- gæðahandbók

Self-Service

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala



SJÁ NÁNAR Á:
samsungsetrid.is

SÍÐUMÚLA 9 | SÍMI 530 2900

LÁGMÚLA 8 | SÍMI 530 2800

ÁÐUR: 249.900,-

NÚ: 199.900,-
VERÐLÆKKUN

50.000,-
LED | Clear Motion Rate: 100 Hz | 

Upplausn: 1920x1080p / FULL HD | 
Mega skerpa | USB: Movie, kvikmyndir, 
ljósmyndir, tónlist | Sjónvarpsmóttakari: 

Digital DVB-T2 | Tengingar: 2xHDMI, 
1xUSB, 1xScart, Komponent, 

Komposit | Heyrnartól    

UE50F5005AK

50"

ÁÐUR: 189.900,-

NÚ: 159.900,-
VERÐLÆKKUN

30.000,-
LED | Clear Motion Rate: 100 Hz | 

Upplausn: 1920x1080p / FULL HD | 
Mega skerpa | USB: Movie, kvikmyndir, 
ljósmyndir, tónlist | Sjónvarpsmóttakari: 

Digital DVB-T2 | Tengingar: 2xHDMI, 
1xUSB, 1xScart, Komponent, 

Komposit | Heyrnartól    

UE46F5005AK

46"

ÁÐUR: 299.900,-

NÚ: 269.900,-
VERÐLÆKKUN

30.000,-
LED | Clear Motion Rate: 600 Hz | 
Upplausn:1920x1080p FULL HD | 

Skjár: Clear | Skerpa: Mega | AllShare | USB: 
Movie, kvikmyndir, ljósmyndir, tónlist | Upptöku

möguleiki | Netvafri | Social TV | Sjónvarps-
móttakari: Digital, analog og gervihnatta | 

Tengingar: 4xHDMI, 3xUSB Movie, 1xScart, 
Komponen | Komposit, LAN | Heyrnartól 

UE46F6675

46"

ÁÐUR: 599.900,-

NÚ: 539.900,-
VERÐLÆKKUN

60.000,-

55"

Glæsilegt
verðlaunatæki

Til í stærðum: 40"/46"/55"/65"/75"

LED | Nýjasti 1000 riða (CMR) Samsung
skjárinn er í öllum 8000 tækjunum.

UE55F8005

Draumadagar
Dagarnir

þegar
sjónvarps-
draumurinn

rætist

Bjóðum

 30% afslátt 
af völdum
Samsung

heimabíóstæðum
á Draumadögum.

Tækifærisverð 
í sinni tærustu

mynd. 

ÁÐUR: 469.900,-

NÚ: 349.900,-
VERÐLÆKKUN
120.000,-

LED | Clear Motion Rate: 200 Hz | 
Upplausn: 1920x1080p / FULL HD | 

Mega skerpa | USB: Movie, kvikmyndir, 
ljósmyndir, tónlist | Sjónvarpsmóttakari: 

Digital DVB-T2 | Tengingar: 2xHDMI, 
1xUSB, 1xScart, Komponent, 

Komposit | Heyrnartól    

UE60F6105

60"

Við gerum okkur dagamun 
þessa dagana og bjóðum 

draumasjónvörpin frá 
Samsung á sannkölluðu 

tækifærisverði. 

Líttu við hjá okkur og 
kynntu þér sjónvarpstæki í 

sinni tærustu mynd.

Opið laugardaga frá kl. 11-15 í Ormsson, Lágmúla 8 og frá kl. 12-16 í Samsung setrinu, Síðumúla 9 

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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ERNA

Skipholti 3 - Sími: 552 0775 

www.erna. is
Skipholti 3 - Sími: 552 0775 - www.erna.isERNA GULL- OG SILFURSMIÐJA

Undir þessu  
merki sigrar þú

YRSA Reykjavík, 
sjálfvindu armbandsúr

Úrval trúofunar- 
og giftingahringja

Skart, silfurmunir,  
úr og margt fleira...

BakSÍðan

Hrund Snorradóttir

Eins og fram hefur komið geng 
ég með barn. Í einfeldni minni 
og sjálfhverfu hélt ég að fyrstu 

mánuðina í lífi barnsins væri ég og 
mitt brjóst svona nokkurn veginn 
það sem væri barninu nauðsynlegast. 
Snuð er bara snuð og krakkinn hefur 
varla mjög sterka skoðun á því hvort 
hann er í bleikri eða blárri samfellu 
á fyrstu klukkustundum lífs sins. Þar 
sem ég sit og moka í mig mæjónes
brauðtertu á kaffistofunni í vinnunni 
er ég spurð hvort ég megi nú borða 
þetta. Það eru jú eggjarauður í mæj
ónesi. Hmm…talið berst að þungunum 
og barneignum eins og gerist gjarnan 
á þessari kaffistofu, og hvort ég sé ekki 
farin að undirbúa komu barnins. Hvort 
ég sé komin með barnarúm, barnabað, 
barnastól, barnavagn, brjóstapumpu, 
ömmustól, föt, göngugrind, hoppirólu, 
bumbóstól, pelahitara, bleyjufötu, 
skírnardress og fermingarföt. Hvort 
ég sé búin að ákveða hvar skírnar
veislan verði, hverjum er boðið og 
hvort þetta verði ekki ægilegt vesen 
með svona samansetta fjölskyldu úr 
öllum áttum. Er komið nafn? Hvernig 
ætlaru að fæða? Hvað ætlaru að vera 
lengi á kvennadeildinni?

Með fullan munn af mæjónes
skinkusalati slengi ég því fram í hálf
kæringi að ég hafi nú bara hugsað mér 
að geyma bleikklæddan drenginn minn 
í hello kitty náttgalla af frænku sinni í 
einni kommóðuskúffunni hjá mömmu 
og pabba og að hjólbörur væru fínasti 
barnavagn ef þú ert með góðan kerru
poka. Þögnin í kjölfarið gaf sterklega til 
kynna að líklega væri ég ekki tilbúin að 
eiga þetta barn… eða nokkuð annað barn 
ef því er að skipta. Þessi umræða ásamt 
nettu kvíðakasti við snudduhillurnar í 
apótekinu (allar 14 þúsund tegundirnar 
sem til eru þar) fengu mig skyndilega til 
þess að efast eitt augnablik um ágæti mitt 
og hæfni sem móður. En sem betur fer þá 
ráfa ég um í svokallaðri meðgönguþoku 
með snert af athyglisbresti sem gerir það 
að verkum að ég man ekkert stundinni 
lengur þannig að allar efasemdir fuku út 
í veður og vind með fyrsta munnbitanum 
af marengskökunni.


