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„Hugmyndirnar koma úr 
öllum áttum, frá alvöru 
viðburðum og ímynduðum, 

smáatriðum sem virðast veruleg 
án þess að ég viti hvers vegna, 
frá spurningum sem ég hef, at-
riðum sem ég velti fyrir mér, í 
rauninni öllu sem ég hef áhuga 
á á þeim tíma ...einhvernveginn 
virðast ákveðin atriði passa saman 
og verða að sögu,“ segir Lani 
Yamamoto, rithöfundur í viðtali 
við Reykjavík vikublað. Hún er 
þekkt fyrir bækur sínar um Al-
bert, en nýjasta bók hennar, Stína 
Stórasæng, hefur verið tilefnd til 
Barnabókaverðlauna Norður-
landaráðs. 

Hún segir að börn séu sér mik-
ill innblástur og séu sínir bestu 
gagnrýnendur og ritstjórar. Þau 
séu opin fyrir nýjum og öðru-
vísi hugmyndum. „Þau eru líka 
heiðarleg varðandi það sem þau 
lesa og eru ólíkleg til að halda 
áfram með bók sem fangar ekki 
athygli þeirra og áhuga fullkom-
lega en fullorðnir gætu mögu-
lega gert af öðrum ástæðum. Að 
því leyti eru börn kröfuharðari 
lesendur en fullorðnir og það 
finnst mér jákvæð áskorun.“ 

Sjá viðtal bls. 10.

Lani Yamamoto er tilnefnd til Barnabókaverðlauna Norðurlandaráðs:

Mikill heiður að vera tilnefnd fyrir Ísland

Lani Yamamoto segir að börn séu kröfuharðari lesendur en fullorðnir.  Mynd: Ari Magg
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Ríkisstjórnin verður 
bara að biðjast lausnar
„Auðvitað fáum við heilmikið af 

reglugerðum og Evróputilskip-
unum sem við þurfum að fara 

eftir. Við höfum engin áhrif á hvernig 
þær verða til,“ segir Björn Blöndal, 
oddviti Bjartrar framtíðar, í viðtali 
við Reykjavík vikublað, spurður um 
ESB. „Sumir segja að við hefðum 
þau ekki þótt við værum þarna inni. 
Við yrðum bara eins og krækiber í 
helvíti. Við í Bjartri framtíð erum 
á því að þá eigi að klára þessar að-
ildaviðræður en ekki skella hurðum. 

Af því að það hefur verið talað um 
ómöguleika ef við ættum að fara í 
þjóðaratkvæðagreiðslur um þetta og 
þjóðin myndi kjósa að halda áfram 
viðræðum. Það er ekkert ómögulegt 
í því. Ríkisstjórnin, ef hún vill ekki 
klára viðræðurnar, verður bara að 
biðjast lausnar. Það er ekki í fyrsta 
skipti í heimssögunni sem einhver 
ríkisstjórn hefði beðist lausnar. Hin 
leiðin væir að þeir gætu bara tekið 
þennan bolta og klárað hann.“

Sjá ítarlegt viðtal bls.6. 

Ófriður vegna hugmynda
Umhverfis- og skipulagsráð 

borgarinnar hefur sam-
þykkt verklýsingar við gerð 

hverfisskipulags í átta borgarhlutum. 
Í verklýsingunum er fjallað um 
núverandi ástand hverfa auk þess 
sem sýndir eru ýmsir möguleikar 
við skipulag í hverfunum, en þeim 
fylgja einnig kort með ýmsum hug-
myndum. 

Fram kemur á vef borgarinnar að 
engar endanlegar tillögur hafi verið 
gerðar eða mótaðar um sérstaka 
uppbyggingarreiti, „enda munu allar 
slíkar hugmyndir byggjast á samráði 
og skapandi samtali við borgarbúa,“ 
segir á vef borgarinnar. Upplýsingar 
um þetta má finna á vefnum hverfis-
skipulag.is. 

Geri betur
Sjálfstæðismenn bókuðu gegn 

þessum hugmyndum á fundi 
umhverfis- og skipulagsráðs, en 
fulltrúar meirihlutans og Vinstri 
grænna hafa heldur verið á já-
kvæðari nótum. 

Harðar umræður hafa hins vegar 
átt sér stað um hugmyndirnar, 
bæði í blöðum og á netinu, til að 
mynda í facebook hópi íbúasam-
taka Vesturbæjar. Þar hefur Marta 
Guðjónsdóttir, frambjóðandi Sjálf-
stæðisflokksins, gagnrýnt hug-
myndirnar og þá íbúa hverfisins 
sem ekki taka undir með henni í 
facebook hópnum. Egill Helgason, 
fjölmiðlamaður og áhugamaður 
um skipulagsmál, leggur orð í belg 
og segir meðal annars. „Þarna er 
verið að reyna að búa til ófrið fyrir 
kosningarnar út af algjöru smámáli. 
Menn verða að gera betur en þetta. 
Í alvörunni.“ 

Vilja heldur lækkun 
í heilbrigðiskerfinu
„Það kemur tekjulægstu hópunum 

betur til góða að lækka gjaldskrár 
í heilbrigðiskerfinu heldur en að 

lækka skattheimtu á áfengi, tóbak og 
orkugjafa. Það er alls óvíst að þær lækk-
anir sem lagðar eru til í frumvarpinu 
skili sér að fullu til neytenda og hafi 
þannig tilætluð áhrif á vísitölu og 
verðbólgu. Beinar gjaldskrárlækkanir 
á nauðsynlegri grunnþjónustu skila sér 
hins vegar beint til þeirra sem þurfa á 
því að halda,“ segir meðal annars í um-
sögn Starfsgreinasambands Íslands um 
frumvarp um lækkanir á gjaldskrám. 

Lækka ýmis gjöld
Í frumvarpinu sem Bjarni Benedikts-
son, fjármála- og efnahagsráðherra 
leggur fram og nú er til umfjöllunar í 
efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis, 
er meðal annars lagt til að almennt og 
sérstakt vörugjald á bensín, svo og olíu-
gjald og kílómetragjald lækki um eitt 
prósent. Jafnframt er lagt til að gjald 
af áfengi og tóbaki lækki til samræmis 
um eitt prósent. 

Um áramótin voru hins vegar ýmis 
gjöld í heilbrigðisþjónustunni hækkuð 
verulega, í sumum tilvikum um tugi 
prósenta. Þannig hækka komugjöld á 
dagvinnutíma um 20 prósent, vitjun 
læknis um 15-18 prósent, vottorð um 
6 prósent og sjúkraflutningar um 5 
prósent svo dæmi séu tekin. Öryrkja-

bandalagið hefur bent á að yfir 40 liðir 
hafi hækkað um meira en 3,6 prósent, 
sem var hækkun á bótum almanna-
trygginga um áramót. 

Heilbrigðisþjónustan for-
gangsmál
Starfsgreinasambandið bendir á í um-
sögn sinni að heilbrigðisþjónusta sé 
ekki valkvæð og að vísbendingar séu 
um að fólk veigri sér við að sækja þjón-
ustuna vegna kostnaðar. „Gjaldskrár 
eru sjaldnast tekjutengdar og koma því 
hart niður á fólki með lægstu tekjurnar. 
Það er forgangsmál að lækka gjaldskrár 
í heilbrigðisþjónustu,“ segir einnig í 
umsögninni. Þá gagnrýnir sambandið 
einnig að ónógt samráð hafi verið 
haft um þessar lækkanir á gjaldskrám 
fyrir eldsneyti, áfengi og tóbak. Ríkis-
valdið geti haft mikil áhrif á kjör fólk í 
gegnum skattkerfið, tekjutengingar og 
opinber gjöld. Þessu fylgi möguleiki til 
að stuðla að friði á vinnumarkaði með 
samráði við samningsaðila. Ríkið hafi 
ekki nýtt sér þetta og það hafi þegar 
haft alvarlegar afleiðingar á kjaradeilur. 

Skiptar skoðanir
Um þetta eru þó skiptar skoðanir, því 
þannig vilja Samtök atvinnulífsins og 
Félag atvinnurekenda að frumvarpið 
verði samþykkt. Félag íslenskra bif-
reiðaeigenda vill meiri lækkun á elds-

neytisgjöldum. Neytendasamtökin 
eru almennt sammála frumvarpinu, 
en hafa áhyggjur af því að lækkun muni 
ekki skila sér þegar komi að tóbaki og 
áfengi á veitinga- og skemmtistöðum. 

Skila sér illa
Alþýðusamband Íslands gagnrýnir í 
sinni umsögn hækkanir á verði fyrir 
opnbera þjónustu, og segir jafnframt 
að æskilegra hefði verið „að taka til 
endurskoðunar miklar hækkanir á 
gjaldskrám í heilbrigðisþjónustunni,“ 
sem tóku gildi um áramótin. Þær komi 
illa við viðkvæma hópa auk þess sem 
leiða megi að því líkur að „lækkanir 
á umræddum krónutölugjöldum og 
gjaldskrám sem í sumum tilvikum er 
brot úr krónu muni skila sér illa út í 
verðlag til neytenda og því hafa tak-
mörkuð áhrif til lækkunar á vísitölu 
neysluverðs.“ 

Sjá einnig Hringborðið bls. 8. 

Nýr 
oddviti
Sveinbjörg Birna Sveinbjörns-

dóttir verður í fyrsta sæti á 
lista framsóknarmanna fyrir 

borgarstjórnarkosningarnar í vor. 
Nokkur vandræðagangur hefur 
verið hjá framsóknarmönnum eftir 
að Óskar Bergsson, sem upphaflega 
fór fyrir listanum hætti óvænt við 
framboð. Til stóð að Guðni Ágústs-
son yrði oddviti listans, en hann 
hætti svo við að bjóða sig fram. 
Guðrún Bryndís Karlsdóttir, sem 
var upphaflega í öðru sæti listans 
virtist aldrei koma til greina sem 
oddviti. Hún hefur nú sagt skilið 
við Framsóknarflokkinn. 

Setja þrýsting 
á sveitarfélögin
Allt stefnir í að um þrettán 

hundruð grunnskóla-
kennarar í Reykjavík leggi 

niður störf þrjá daga í mánuðinum. 
Kjaradeila grunnskólakennara og 
sveitarfélaga er hjá ríkissáttasemjara. 

Samþykkt var með yfirgnæfandi 
meirihluta í atkvæðagreiðslu að 
kennarar færu í verkfall dagana 15. 
,21. , og 27. maí. 

„Við erum að reyna að ná þessu 
saman,“ segir Ólafur Loftsson, for-
maður Félags grunnskólakennara í 
samtali við Reykjavík vikublað, en 
hann var á samningafundi hjá rík-
issáttasemjara þegar blaðið náði tali 
af honum. „Við erum að vonast til 
þess að ekki komi til þessarar vinnu-
stöðvunar. En það styttist í sumarfrí. 
Skólarnir loka í júní. Það er pressa að 
ganga frá þessu fyrir sumarleyfi, en 
með þessu erum við að setja þrýsting 
á sveitarfélögin. 

Ólafur segir að krafa grunnskóla-
kennara sé einföld, sanngjörn og skýr. 
„Við förum fram á að fá greitt eins og 
aðrar háskólamenntaðar stéttir með 
sambærilega menntun og ábyrgð. 

Samkvæmt upplýsingum Reykja-
víkur vikublaðs eru meðallaun grunn-
skólakenanra um 364 þúsund krónur 
á mánuði, en meðalheildarlaun um 
400 þúsund. Ólafur bendir á að fram-
haldsskólakennarar og háskólamenn 

hafi þeegar samið. „Ef við reiknum 
okkur í gegnum þá samninga þá 
erum við að tala um að launin okkar 
þurfa að fara upp um 30 prósent til 
að halda í horfinu,“ segir Ólafur og 
vísar þá til samningstímans í heild, 
sem gæti verið þrjú ár. „Krafan er 
ekki önnur. Svo þurfa menn að hætta 
þessu hátíðarröfli um að kennarar séu 
verðmætasta stéttin og fara að gera 
eitthvað í málinum. Það eru allir sam-
mála um þetta. Allir eru að tala um 
þetta, en enginn hefur gert neitt í því.“

„Menn þurfa að hætta þessu há-
tíðarröfli,“ segir Ólafur Loftsson 
formaður Félags grunnskólakennara. 
Hann sést hér á fundi hjá sáttasemjara 
ásamt Rósu Ingvarsdóttur, formanni 
Kennarafélags Reykjavíkur. 

Ellen Calmon, formaður Öryrkjabanda-
lagsins. Bandalagið hefur bent á tugi 
hækkana í heilbrigðisþjónustunni.

Ólafur ásamt Rósu Ingvarsdóttur, 
formanni Kennarafélags Reykjavíkur.

Framkvæmdir standa enn við efri hluta Hverfisgötu, þótt þeim sé lokið á hluta 
hennar. Reiknað er með að framkvæmdum ljúki um mitt sumar.



Við viljum stjana við þig í mat og drykk - af því þú átt það skilið.

Vorið er komið 
og grundirnar gróa...

Við bjóðum upp á golf eða spa tilboð í maí 
í samvinnu við golfvellina í Þorlákshöfn, 

Hveragerði, Hellu og á Selfossi

Verið velkomin í Riverside restaurant og prófa rétti af 
nýjum hádegismatseðli. Á kvöldin gælir "A la Carte" 

matseðillinn við bragðlaukana.

Nánari upplýsingar á www.hotelselfoss.is
info@hotelselfoss.is / 480-2500
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Ekki-stefna í  
utanríkismálum
Umræða um utanríkismál á Ís-

landi snýst öðrum þræði um 
að tryggja einangrun landsins. 

Erlend áhrif á ákvarðanatöku um íslensk 
málefni er litin hornauga; ógn við sjálf-

stæði þjóðarinnar. Sú ímynd felllur þó 
illa að raunheimi. Nýverið upplýsti t.d. 
umhverfisráðherra að nær öll löggjöf 
um umhverfismál sé frá Brussel í sam-
ræmi við EES-samninginn.

En hvað nú þegar gömlu valdaflokk-
arnir hafa í ný náð taki á taumunum? 
Tekin var kröpp beygja frá Evrópu og 
um leið hinum norrænu ríkjunum 
sem starfa mikið saman innan ESB. 
Þess í stað hefur utanríkisráðherra, 
Gunnar Bragi Sveinsson, talað mjög 
fyrir auknum samskiptum við Kína 
og Rússland. Áform um náið samstarf 
við Rússa eru komin í öngstræti eftir 
hertöku Rússlands á Krímskaga og 
sterkra vísbendinga um að Putin hyggi 
á innrás í Úkraínu.

Viðskipti við Kína á grundvelli frí-
verslunarsamnings koma aldrei í stað 
Evrópuviðskipta, og því fráleitt að 
nota hann sem réttlætingu fyrir þeirri 
stefnu að fjarlægjast Evrópu. Er þá 
órædd pólitísk hlið Kínavináttunnar. 
Hrifning utanríkisráðherra yfir þeirri 
náð sem Kína veitti Íslandi með gerð 
samningsins, sem reyndar var gerður 

fyrir hans tíð í embætti, undirstrikar 
fremur þá staðreynd að Ísland verður 
á hliðarlínunni í samningum Banda-
ríkjanna og Evrópusambandsins um 
fríverslunarsamning. Þar eru á ferðinni 
mun stærri hagsmunir fyrir Ísland en 
aukin viðskipti við Kína.

Gunnar Bragi segir jafnframt að ný 
utanríkisstefna feli í sér áherslu á að 
efla tengslin vestur um haf. Erfitt er að 
leggja trúnað á þessa skýringu utan-
ríkisráðherra enda hafa samráðherrar 
hans, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
og Sigurður Ingi Jónsson, kynnt undir 
deilum milli ríkjanna um hvalveiðar. 
Hæpið er því að utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, John Kerry, muni 
þekkjast heimboð utanríkisráðherra 
á meðan sú deila er enn óleyst.

Víst má telja að ráðamenn í Kaup-
mannahöfn, Osló, Stokkhólmi líti á 
yfirlýsingar utanríkisráðherra sem 
Pótemkintjöld í stað utanríkisstefnu. 
Hvort heldur er í Brussel, London 
eða den Haag eru diplómatar ávallt 
minnugir þess að ríkisstjórn Ís-
lands kjósi ófrið þó friður sé í boði. 
En þess konar stefna snýr meira að 
landsmönnum sjálfum til að tryggja 
einangrun landsins. Til dæmis að 
koma í veg fyrir að erlendir fjárfestar 
sjái sér nokkurn hag í að fjárfesta í 
bönkum hér á landi og þá um leið 
lækka verðið á þeim fyrir íslenska 
fjárfesta, einkavinina.

Er von að maður spyrji, þegar horft er yfir samfélagið, hvert við erum að 
fara. Ýmis merki eru um vaxandi ójöfnuð og ekki verður betur séð en 
að núverandi ríkisstjórn leggi sig fram um að breikka bilið. Sömuleiðis 

virðist sem almannagæði og grunnstoðir samfélagsins eigi að lúta „mark-
aðnum“ án þess að þessi mál hafi verið rædd í samfélaginu að nokkru marki.

Ríkisstjórnin beitir sér fyrir skattalækkunum á hátekjufólk. Auðlegðarskattur 
á að renna sitt skeið og nú stendur enn til að lækka veiðigjöld, þegar hagnaður 
hefur aldrei verið meiri í sögu sjávarútvegs. 

En þetta er ekki allt. Við skulum ekki gleyma niðurskurðinum. Hér í blaðinu 
eru rifjaðar upp hækkanir í velferðarþjónustunni. Öryrkjabandalag Íslands 
hefur tekið saman skrá yfir tugi hækkana í heilbrigðisþjónustu, þar sem 
hækkanir sumra gjalda nema tugum prósenta. Áður hefur verið fjallað um 
það í Reykjavík vikublaði hvernig kostnaðarþátttaka öryrkja, aldraðra og 
þroskahamlaðra hefur verið aukin, með því að dregið er úr afsláttum fyrir 
nauðsynleg hjálpargögn. Þessar aðgerðir, sem bitna á þeim sem minnst mega 
sín og öllu venjulegu fólki, eiga að skila nokkur hundruð milljónum króna í 
ríkiskassann. Á sama tíma nema afslættirnir og skattalækkanir á auðmenn 
og hátekjufólk milljörðum.

Síðan má ekki gleyma „leiðréttingunni“ stórkostlegu, þar sem tugum milljarða 
króna á að miðla í gegnum ríkiskassann í peningagjafir til fólks sem ekki þarf 
á því að halda. Á sama tíma eru stórir hópar fólks skildir eftir.

Forsætisráðherrann segir að svart sé hvítt. Hann fullyrti á Alþingi í vikunni 
að hann væri að auka jöfnuð. Kannski að jöfnuður sé í hans huga svona 
ofboðslega teygjanlegt hugtak, eða var hann kannski bara að hugsa upphátt? 
Það hefur hingað til verið vörn stjórnarliða þegar þeir verða margsaga eða 
hafa einfaldlega farið með tóma vitleysu.

„Það er eina skiptið í Íslandssögunni sem hefur eingöngu verið kaupmáttar-
aukning ár eftir ár eftir ár,“ sagði forsætisráðherrann um árin upp að 2007. 
Þetta er rangt hjá honum. Hann talar gegn staðreyndum.

Svo aðeins sé tekið dæmi af árunum 2005-2007 þá upplifiði upp undir helm-
ingur almenns launafólks kjararýrnun eins og skýrt kom fram í haustskýrslu 
hagdeildar ASÍ 2007. Þetta var á mesta „góðæristíma“ Íslandssögunnar, sem 
við vitum að var tekinn að láni.

Undir stjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks hefur reglan verið sú að 
ójöfnuður hefur aukist. Því miður bendir fátt til þess að nú verði breyting á.

En hvað er þá til ráða? Ríkisstjórnin hefur ríflegan þingmeirihluta og 
flokksaginn er mikill, enda þótt einstaka stjórnarþingmenn gagnrýni einstakar 
ráðstafanir. 

Er hægt að höfða til samvisku stjórnarþingmanna? Er hægt að hvetja þingmenn 
stjórnarandstöðu til dáða?

Eða, ef í nauðirnar rekur, boða til kosninga og stokka spilin upp á nýtt? 

Ingimar Karl Helgason

Leiðari

Hvað á að gera?
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Á undan ESB
Það vakti ekki 
mikla athygli 
í vikunni en 
Alþingi sam-
þykkti lög um 
breytingar á 
reglum um 
viðskipti með 
losunarheim-
ildir. Þetta var 
gert með afbrigðum, því mikið þótti 
liggja á. Reglurnar koma frá Evrópu-
sambandinu eins og svo margt í 
gegnum samninginn um EES. Öllu 
meiri athygli vekur að reglur þessar 
hafa ekki verið birtar í stjórnartíð-
indum Evrópusambandins. Þykir 
íslenski utanríkisráðuherrann nú 
hafa hraðað svo „aðlögun að ESB“ 
að hann er kominn á undan sjálfu 
Evrópusambandinu.

Engin pólitík
Margra milljarða króna afgangur 
varð á rekstri á samstæðu Reykja-
víkuborgar í fyrra, samkvæmt ný-
birtum reikningi. Fjármálastjóri 
borgarinnar sagði í Fréttablaðinu 
að milljarða sveiflur gætu orðið 
í rekstri borgarinnar, sem væru 
utan áhrifavalds stjórnmálanna eða 
embættismanna. Nú mætti hrósa 
borginni fyrir góða fjármálastjórn, 
enda þótt hundruðum hafi verið sagt 
upp, skorið hafi verið niður í þjón-
ustu, gjöld hækkuð og umdeildar 
sameiningar átt sér stað. En ekki má 
gleymast að enda þótt brýnt sé að 
vera ofan við núllið, að tilgangurinn 
með rekstri borgarinnar er að þjóna 
íbúunum. Má ekki nýta rekstraraf-
ganginn til þess?

Ekkert lært
Einn af hverjum sex háskóla-
mönnum hefur komið sér hjá fjöl-
miðlaumræðu af ótta við viðbrögð 
valdafólks; stjórmála- eða kaupsýslu-
manna. Áberandi hátt hlutfall, sex 
prósent segist hafa sætt hótunum 
vegna þátttöku í samfélagsumræðu. 
Þetta kemur fram í Kjarnanum sem 
kom út í vikunni. Þetta er mjög 
áhugavert. Lærdómar Rannsóknar-
skýrslu Alþingis voru meðal annars 
að gagnrýnin umræða hefði ekki 
verið næg. Ef fólki er hótað eða 
þorir ekki að taka þátt í samfélags-
umræðunni af hræðslu, er ljóst að 
við höfum lítið lært af hruninu. 
Valdafólk hefur þó augljóslega lært 
minnst af öllum. Það sést til dæmis 
á málsókn gegn Sigurbjörgu Sigur-
geirsdóttur, lektor, fyrir að leyfa sér 
að tala opinberlega. 

Enginn vilji
Ef marka má fréttir Ríkisútvarps-
ins í vikunni þá telur frambjóðandi 
Bjartrar framtíðar nóg að gert og 
óraunhæft sé að bjóða börnum 
upp á gjaldfrjálsan leikskóla. Þetta 
hlýtur að vekja athygli í ljósi afkomu 
borgarinnar. Þetta virðist aðeins vera 
spurning um vilja eða forgangs-
röðun. Kannski að það sé stefna 
núverandi meirihluta í borginni að 
fólk greiði úr eigin vasa fyrir sjálf-
sagða og lögbundna grunnþjónustu 
óháð efnahag?

Í fréttumUmmæli með erindi:
„Ég kalla það ekki laun þó menn, 

eða konur oftast, geti fengið fleiri 
krónur í launaumslagið vegna þess að 
þær eru lamdar áfram af bónussvip-
unni. Ég vil halda mig við þau laun sem 
þær fá samkvæmt töxtum.“

- Þórhildur  
Þorleifsdóttir, þing-

kona Kvennalistans, 
í umræðum um 

kvótakerfið á  
Alþingi, 1990.

Höfundur er
Árni Finnsson

Fimm fræknu
Greint var frá því í vikunni að annar 
aðstoðarmanna Gunnars Braga 
Sveinssonar, utanríkisráðherra, hefði 
verið lánaður í forsætisráðuneytið. 
Það er forvitnilegt að utanríkisráð-
herrann komist af með einn. Sig-
mundi Davíð virðst hins vegar ekki 
duga færri en fimm. Þeir eru Jóhannes 
Þór Skúlason, Benedikt Árnason sem 
er efnahagsráðgjafi og svo Ásmundur 
Einar Daðason, alþingismaður. Til 
frekari aðstoðar er svo Sigurður Már 

Jónsson, fjölmiðlafull-
trúi ríkisstjórnarinnar. 
Ljóst er að þeir duga 

skammt fyrst fá 
þurfti Margréti 
Gísladóttur að 
láni frá utan-
ríkisráðherr-
anum.

Vilji fólksins
„Ég vil meira beinna lýðræði,“ segir 
Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, 
nýr oddviti framsóknarmanna. Ekki 
verði litið framhjá því að 70 prósent 
íbúa vilji Reykjavíkurflugvöll áfram. 
En á öðrum vett-
vangi vill hún slíta 
aðildarviðræðum 
við ESB, enda 
þótt 80 prósent 
landsmanna 
vilji leiða þær 
til lykta.

Í fersku minni
Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins fullyrðir að ekk-
ert kjörtímabil hafi einkennst af jafn 
miklum ófriði og það sem nú er senn 
á enda. Flestum öðrum er þó senni-
lega enn í fersku minni kjörtímabilið 
á undan þar sem sjálfstæðismenn 
dubbuðu upp þrjá borgarstjóra, sátu í 
þremur meirihlutum og keyrðu áfram 
REI málið svonefnda, í mikilli sátt við 
borgarbúa, eins og allir muna. 

En kannski er 
Júlíus Vífill 
bara að horfa 
á stöðuna innan 

raða eigin 
flokks?

Ding ding
Ding ding Óttarr á þing var skemmti-
legt slagorð í aðdraganda síðustu al-
þingiskosninga. Óttar Proppé komst 
úr borgarstjórn á þing og þykir mál-
efnalegur og yfirvegaður. En það 
er í mörg horn að líta. Hann er í 

Pollapönki og Útsvarsliði 
Reykjavíkuborgar. Erfitt 
er greinilega að púsla 
þessu saman, þar sem 

hann missti af loka-
æfingu Pollapönks 
vegna Útsvarsins . 
Gott og vel… en 
„ding ding“ þarf 
ekkert að mæta 

á þing?

héðan og þaðan …
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Borgarstjórnarkosningar 2014

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Björt framtíð er ekki jafnaðarmannaflokkur
„Við ætlum áfram að leggja áherslu á mannréttindi,“ segir Björn Blöndal, 
oddviti Bjartrar framtíðar, um helstu línur flokksins í komandi kosningum. 
„Við höfum lagt áherslu á þau mál og Jón [Gnarr] hefur farið fram með góðu 
fordæmi.“ Björn segir ljóst að helstu mál komandi kosninga verði samgöngu 
og skipulagsmál, fjármál borgarinnar sem og húsnæðis og velferðarmál. 

„Samgöngumál eru jafnframt um-
hverfismál. Við viljum halda áfram 
að þróa leiðir og hækka rétt annarra 
fararmáta en einkabílsins,“ segir Björn 
og bætir við að meirihlutinn sé ekki 
á móti einkabílnum heldur fylgjandi 
öðrum ferðamátum. „Ávinningurinn 
af hverjum þeim sem hjólar eða tekur 
strætó er gríðarlega mikill. Þannig að 
ef við getum aukið það þá erum við 
að spara borginni gríðarlega peninga 
og bæta mjög lýðheilsu, sérstaklega 
þeirra sem nota aðra ferðamáta.“

Að reka eigin fleig á milli
Frambjóðendur Bjartrar framtíðar 
eru gjarnan spurðir hver munurinn 
sé á flokknum og Samfylkingunni. 
Við því hafa komið fjölbreytt svör 
en ekki mjög ítarleg. Frægasta svarið 
er líklega svar Heiðu Kristínar 
Helgudóttur, á beinni línu DV, um 
að samfylkingarfólk tali sænsku og 
syngi Maístjörnuna á meðan Björt 
framtíð væri nýr og nútímalegur 
flokkur. Finnst ykkur þessi spurning 
svona ósanngjörn? „Nei, ég vona að 
við séum ekki að virka pirruð gagn-
vart þessari spurningu. Þetta er alveg 
eðlileg spurning. Hér í borginni og 
í þessu meirihlutasamstarfi hefur 
ekki verið markmiðið að búa til að-
greiningu á milli okkar. Samstarfið 
hefur verið afskaplega gott,“ svarar 
Björn og bendir á að Björt fram-
tíð sé ekki jafnaðarmannaflokkur 
en það sé Samfylkingin. „Við erum 
ekki jafnaðarmannaflokkur. Við skil-
greinum okkur sem frjálslyndisflokk. 
Við erum líka annar vettvangur fyrir 
fólk til stjórnmálaþátttöku.“ Hann 
segir spurninguna líka erfiða þegar 
komi að borgarstjórnarflokkunum 
þar sem Besti flokkurinn, sem eftir 
kosningar verður Björt framtíð, og 
Samfylkingin séu í samstarfi. „Með 
spurningunni erum við raunar sett í 
þá stöðu að eiga sjálf að búa til fleig 
á milli okkar.“

Örvæntingafull  
leit af ágreiningi
Opinberlega hefur Björn sagt að 
í gangi sé örvæntingarfull leit að 
ágreiningi fyrir komandi kosningar. 
Hvað áttu við með þessu? „Það ríkir 
raunar sátt um breiðu línurnar í borg-
armálum. Flugvöllurinn er einhver 
átakapunktur, reiðhjól eru átaka-
punktur og hversu oft á að hreinsa 
rusl eða hvort reyna á að fá fólk til 
að henda ekki rusli á götuna. Þetta 
eru svona ágreiningsmálin. Það er 
verið að reyna að búa til ágreining úr 
þessu. Málum er stillt þannig upp að 
við viljum ekki hreinsa rusl. Er það 
ekki örvæntingafull leit að ágrein-
ingi? Auðvitað viljum við hreinsa 
rusl. Við látum gera það á hverjum 
degi.“ Hvað þá með fríar skólamál-
tíðir? Það virðist lítill ágreiningur um 
þær og upphæðirnar eru ekki háar. 
„Mér finnst ekki sjálfgefið að skóla-
máltíðir eigi að vera fríar. Það þarf 
að vera þannig að ekkert barn þurfi 
að svelta. Við erum þegar með mjög 
ódýrar skólamáltíðir. Ég held að um-
ræðan hafi raun verið miklu meiri um 
hvernig má auka gæði skólamáltíða.“ 

Átakafælni
Eruð þið átakafælin? „Ef það virkar 
átakafælið að vilja ekki stunda rifrildi 
um tilgangslausan hlut þá erum við 
alveg til í að teljast átakafælin. Málið er 
bara að það skilar engu.“ Spurningin 
er raunar hvort áherslan á samkomu-
lag og sátt sé of dýru verði keypt? 
„Samkomulag getur verið of dýrt já. 
Það er ekki hægt að ná samkomulagi 
við þá sem ekki eru tilbúnir að taka 
sameiginlega ábyrgð á hlutum.“ Björn 
segir Bjarta framtíð oft ekki passa vel 
inn í það umhverfi sem stjórnmálin 
hafa sett sér. „Allir eiga að vera and-
stæðir pólar - tveir turnar. Það er 
þægilegasta útgáfan nema þá kannski 
fyrir fólkið. Sú útgáfa er nefnilega 
minnst þjónandi. Hins vegar erum 

við skýr valkostur vegna þess að síð-
ustu fjögur ár hafa lýst okkur vel. Ef 
þú berð saman kjörtímabilið frá 2006 
til 2010 annars vegar og kjörtímabilið 
frá 2010 - 2014 hins vegar þá held ég 
að flestir sjái að það er svolítið eins og 
svart og hvítt. Ég er algjörlega sann-
færður um að borgin hefur þróast í 
miklu jákvæðari átt síðastlitðin fjögur 
ár heldur en að hún gerði fjögur ár 
þar á undan.“

Húsnæðismálin  
markaðnum ofviða
Björn hefur efasemdir um að mark-
aðurinn geti búið til heilbrigðan og 
stöðugan leigumarkað án aðkomu 
borgarinnar. „Við teljum að leigumark-
aðurinn þurfi einfaldlega ákveðna inn-
spýtingu til að það verði heilbrigður 
leigumarkaður. Það er auðvitað stór-
mál að það sé valkostur að leigja. Það 
er dýrt að kaupa hús í dag og ég held að 
yngra fólk geti oft á tíðum einfaldlega 
ekki keypt sér húsnæði. Það verður þá 
að vera valkostur. Það á líka að vera 

valkostur fyrir þá sem vilja leigja. Það 
á ekki að vera algjörlega ófrávíkjan-
leg regla að þú þurfir að binda svona 
rosalega mikið af þínum peningum og 
peningum framtíðarinnar í fasteign.“

Hægt að klúðra  
orkuveitunni
Á fyrri hluta kjörtímabilsins voru erf-
iðar fjárhagslegar ákvarðanir teknir. Í 
kjölfar hrunsins var mikil krafa um 
sparnað í borgarkerfinu vegna sam-
dráttar í tekjum auk þess sem takast 
varð á við skuldir Orkuveitu Reykja-
víkur. „Það er mikilvægt að klárað 
verði að koma Orkuveitunni úr þeim 
vandræðum sem hún var komin í. 
Það er enn hægt að klúðra því. Góð 
staða Orkuveitunnar er forsenda þess 
að borgarsjóður sé í lagi. Það hljómar 
kannski leiðinlega en ábyrga fjármála-
stjórn er mikilvægt að ástunda. Það 
er bara ekki alveg sjálfgefið að það sé 
gert. Mikil pressa er á að fá fjármagn 
í margt og þeir sem eru í borgarstjórn 
vilja auðvitað gera sem mest og sem 

best. Það er bara ekki hægt að gera allt. 
Á hverjum tíma höfum við takmarkað 
úr að spila.“

Flugvöllinn burt
Þrátt fyrir að flugvöllurinn verði í 
vatnsmýrinni til 2022 þá virðist stað-
setning hans ætla að verða hluti af 
þeim kosningum sem fram undan 
eru. Það er þrátt fyrir að störfum sé 
nefnd sem finna á lausn á framtíðar-
skipan flugvallarins og að þegar hafi 
tvö aðalskiplög gert ráð fyrir brott-
hvarfi hans. Hvernig rökræðir Björt 
framtíð flugvallarmálið fyrir þessar 
kosningar? „Við verðum að horfast í 
augu við að þessi flugvöllur, þar sem 
hann er staddur núna, er vandamál. 
Hann er mikið vandamál fyrir Reykja-
vík og kemur í veg fyrir að hún geti 
þróast eðlilega og verið öflug borg.“ 
Hvers vegna sannfærist fólk sem fer 
inn í borgarkerfið um að hann verði 
að fara? „Þetta er fyrst og fremst 
skipulagsmál. Þau eru bara flókin enda 
ert þú að hanna framtíðina. Það krefst 
bara ansi mikillar yfirlegu. Öll í Besta 
flokknum vorum við með ýmsar skoð-
anir á þessu áður. Jón var með mjög 
skemmtilegt svar um þetta í síðustu 
kosningabaráttu. Hann sagði bara ég 
hef aldrei flutt flugvöll. Ég get ekki 
sagt þér hvað verður. Hann hefur nú 
horfst í augu við að það þarf að fytja 
flugvöllinn. Ástæðan er þessi þétting 
byggðar sem er gríðarlega mikilvæg.“

Hlutverk höfuð- 
borgarinnar
Á Íslandi ber Reykjavík höfuð yfir 
önnur sveitarfélög í stærð og áhrifum. 
Aðspurður telur Björn borgina vera 
eins skonar stóra bróður í samstarfi 
sveitarfélaga. „Ég held að við rekum 
það hlutverk vel. Við eigum í mjög 
góðu samstarfi við sveitarfélögin í 
kringum okkur. Þar held ég að þau 
upplifi Reykjavík ekki sem tudda. 
Mér finnst Reykjavík rækja sitt höf-
uðborgarhlutverk, sem er reyndar bara 
algjörlega huglægt en ekki niðurnjörv-
aðar skyldur, mjög vel,“ segir Björn og 
bætir við að líklega hafi allir ólíka sýn 
á hverjar skyldur höfuðborgarinnar 
eru enda slíkt óskilgreint. 

„mér finnst ekki sjálfgefið að skólamáltíðir eigi að vera fríar. Það þarf að vera 
þannig að ekkert barn þurfi að svelta,“ segir Björn Blöndal, oddviti Bjartrar 
framtíðar
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Bús og bensín eða heilbrigðiskerfið?
Fyrir Alþingi liggur frumvarp um að lækka opinber gjöld á eldsneyti, áfengi 
og tóbaki, svo nokkuð sé nefnt. Í reynd er um það að ræða að dregið verður 
úr hækkunum á gjöldum sem tóku gildi um áramótin. Hugmyndin hefur 
verið að sporna við verðbólgu í tengslum við kjarasamninga. Verulegar 
hækkanir á ýmsum gjöldum í heilbrigðis þjónustunni tóku einnig gildi um 
áramót. Lagt hefur verið til að þau gjöld lækki frekar en gjöld á eldsneyti 
áfengi og tóbak. Ef velja þyrfti á milli. Hvort myndir þú vilja lækka gjöld 
í heilbrigðisþjónustunni eða hin fyrrnefndu?

Þóra Kristín Þórsdóttir,  
doktorsnemi í félagsfræði

Ekki hækka 
gjöld í heil-
brigðisþjónustu
„Hækkanir gjalda í heilbrigðisþjón-
ustunni koma verst niður á þeim sem 
minnst mega sín, og kannanir sýna að 
frá hruni hefur vaxandi hlutfall fólks 
frestað eða sleppt því að leita sér lækn-
ishjálpar þó þörf hafi verið vegna fjár-
hagsvandræða. Þess vegna er ég mjög 
á móti því að hækka gjöld í heilbrigð-
isþjónustunni og sérstaklega fannst 
mér skjóta skökku við að komugjöld í 
heilsugæsluna  skyldu vera hækkuð um 
allt fimmtung við núverandi aðstæður.  
Að halda í óbreyttar álögur á áfengi 
og tóbak hefur hins vegar ákveðið 
forvarnargildi, og jafnvel mætti íhuga 
að lækka virðisauka á nikótínlyfjum á 
móti. Þá er ég mjög hlynnt því að halda 
í óbreyttar álögur - eða jafnvel hækka 
þær - á eldsneyti enda er það gott fyrir 
umhverfið ef hægt væri að draga hér 
eitthvað úr notkun einkabíla.“

Ingunn Jónsdóttir,  
kvensjúkdómalæknir

Heilbrigðið fyrst
„Mér finnst algjörlega borðleggjandi að 
lækka frekar gjöld í heilbrigðisþjónustu 
heldur en á eldsneyti, áfengi og tóbak. 
Mér finnst eiginlega undarlegt að það 
þurfi eitthvað að velta þessu fyrir sér, 
svarið er svo augljóst fyrir mér.  Það 
hefur mikið verið vakin athygli á því 
undanfarið hversu mikið fólk þarf að 

borga fyrir heilbrigðisþjónustu þegar 
veikindi koma upp og mörg dæmi hafa 
verið dregin upp af t.d. krabbameins-
sjúklingum sem hafa þurft að greiða 
hundruð þúsunda samhliða því að 
kljást við alvarleg veikindi og tekjutap 
þess vegna. Það drekkur enginn áfengi 
eða reykir tóbak af illri nauðsyn en fólk 
sem veikist á ekki annarra kosta völ en 
að greiða uppsett verð fyrir þá meðferð 
sem er nauðsynlegt.“

Orri Björnsson, framkvæmdastjóri

Lækkum gjöldin
„Gjöld á áfengi og tóbak eru skattar,og 
það afskaplega háir skattar. Gjöld í 
heilbrigðisþjónustunni eru hinsvegar 
þjónustufjöld sem aðeins standa undir 
broti af kostnaðinum við þá þjónustu 
sem veitt er.

Það er mikilvægt að fólk greiði fyrir 
þá þjónustu sem það þiggur og þar sem 
gjöld í heilbrigðisþjónustunni eru al-
mennt langt frá kostnaðarverði er ekki 
sérstök ástæða til að lækka þau. Það er 
svo annað mál að í þeim tilvikum sem 
notendur þjónustunnar standa höllum 
fæti, og eiga erfitt með að greiða fyrir 
hana. Þá er nauðsynlegt að hið opin-
bera standi sig betur. Og hlaupi undir 
bagga, á einfaldann og skilvirkann hátt. 
Þar má vafalaust gera betur. Venjulegt 
fólk ræður hinsvegar í flestum tilvika 

ágætlega við að greiða þessi gjöld.  Þau 
skapa, auk þess, kostnaðarvitund og 
draga úr sóun í kerfinu, sem er mik-
ilvægt.“

Verð á áfengi og tóbaki er það hátt 
að ólögleg framleiðsla og smygl er 
nú þegar afar ábatasamt. Því þarf að 
varast frekari hækkanir þar sem það 
mun lækka heildar skatttekjur af vör-
unum. Og auka framboð á vörum sem 
ekki eru greiddir af skattar og gjöld 
og kunna auk þess að vera hættulegar 
til neyslu.

Svarið er því skýrt, ég vil hætta við 
hækkanir á gjöldum á áfengi og tóbak.“

Dóra Ísleifsdóttir, prófessor við LHÍ 

Skattar sem 
jafna kjör
„Afsakið mig. Spurningin er bull og 
sem slík afar íslensk í eðli sínu. Þetta 
eru nefnilega tvær (ótengdar) spurn-
ingar klíndar saman í eina alveg raka-
laust: 1. Á að lækka opinber gjöld á 
vörum (áfengi, tóbaki og eldsneyti) til 
að sporna við verðbólgu? 2. Á að falla 
frá mismunandi gjaldtöku / -hækkun 
í heilbrigðisþjónustunni? Svarið við 
spurningu 1. er já, af því gjöldin eru 
það há að mann grunar að þau séu 
til komin af gamaldags, leiðinlegri 
og fremur dapurlegri forræðishyggju 
þeirra sem ekki skilja að summa last-
anna er konstant og já, að forræðis-
hyggjugjöld komi í bakið á okkur í 
formi verðbólgu. Svarið við spurn-
ingu 2. er líka já, föllum frá hækkun á 
gjöldum í heilbrigðisþjónustunni af því 
að með aukinni gjaldtöku dettur botn-
inn úr velferðinni. Nú? hugsar kannski 
þú sem lest: Hvaðan á þá að fá peninga 
í ríkiskassann? Jú, hann á alltaf að hirða 

af þeim sem eiga allt alltof mikið af 
honum. Hátekju- og stóreignaskattar 
eru stórkostleg hugmynd sem á að 
nota til að jafna kjör. Ég vil sjá þannig 
sköttum beitt af krafti til að hægt sé 
að veita fé inní heilbrigðiskerfið, um-
önnunarapparöt, skólakerfið og til 
að hlúa að framtíðinni með öllum 
mögulegum og ómögulegum hætti. 
Þegar jöfnuður ríkir og velferð allra 
er markmið ríkis þá eru skattar þegn-
unum gleðifréttir.“

Snorri Stefánsson, lögfræðingur

Hefur áhrif  
á neyslu
„Lagafrumvarpið sem fjallar um 
lækkun opinberra gjalda á eldsneyti, 
áfengi og tóbak gerir reyndar ráð fyrir 
miklu fleiri gjaldabreytingum en að-
eins á þeim liðum. Skattar á áfengi, 
tóbak og eldsneyti gegna auðvitað ekki 
aðeins tekjuöflunarmarkmiði heldur 
hafa einnig áhrif á neyslu. Þessu gjöld 
eru há í hlutfalli við smásöluverð á 
eldsneyti, áfengi og tóbaki til þess 
að draga úr neyslu. Almennt er auð-
vitað æskilegt að dregið sé úr neyslu á 
þessum vörum. Mér þykir ekki ástæða 
til þess að vera á móti allri gjaldtöku 
í heilbrigðisþjónustu en hún má ekki 
verða til þess að takmarka aðgengi að 
þjónustunni eða verða til þess að fólk 
veigri sé við að leita læknisaðstoðar. 
Þannig að almennt væri æskilegra að 
hækka gjöld á áfengi, tóbak og elds-
neyti. Þar sem gjaldtaka ríkisins getur 
haft áhrif á verðlag til viðbótar við 
það sem nefnt var getur verið heppi-
legra að breyta gjöldum sem vega ekki 
þungt í verðlagsvísitölunni en öðrum 
gjöldum. Það er auðvitað ekki besta 
sjónarmiðið til þess að byggja skatt-
heimtu eða gjaldtöku á enda er þá litið 
framhjá áhrifunum sem gjaldið hefur 
á greiðendurna.“

hringBorðið

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, fyrir-
tækja, stjórnmálaflokka, 
íþróttafélaga eða annarra 
samtaka og stofnana.

Mynd: Nýr Landspítali.

Mynd: Nýr Landspítali.
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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
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Börnin eru bestu ritstjórarnir
„Tilnefningin er mikill heiður, bæði fyrir mig sem rithöfund og fyrir mig 
sem utanaðkomandi sem lítur á Ísland sem heimilið sitt,“ segir rithöfund-
urinn Lani Yamamoto, í viðtali við Reykjavík vikublað. Hún er tilefnd til 
norrænu Barnabókaverðlaunanna fyrir Íslands hönd, fyrir bókina Stína 
Stórasæng. Andri Snær Magnason er jafnframt tilnefndur af hálfu Íslands 
fyrir Tímakistuna. 

Þetta er í annað sinn sem Barnabók-
menntaverðlaunin verða veitt, en bók-
menntaverðlaun Norðurlandaráðs eiga 
sér langa sögu, hafa verið veitt frá árinu 
1962. 

Leið Lani Yamamoto að norrænni 
bókmenntatilnefningu má teljast 
nokkuð óvenjuleg. Hún er fædd og 
uppalin í Boston í Bandaríkjunum, hún 
lærði sálfræði í Bryn Mawr háskóla, 
trúarheimspeki í Oxford á Englandi og 
kvikmyndagerð í London Film School. 
Hún vann við heimildamyndagerð og 
árið 1995 kom hún til Íslands til að 
skrifa handrit og heimsækja vini. Ætl-
unin var að dvelja í einn mánuð en á 
öðrum degi hér á landi kynntist hún 
verðandi manni sínum, Berki Arnar-
syni, og hefur verið búsett hér síðan. 

Börnin bestu  
gagnrýnendurnir 
Bækur Lani um strákinn Albert sem 
spyr stórra spurninga um lífið og tilver-
una hafa verið þýddar á fjölda tungu-
mála og vakið athygli víða um heim. 

Stína stórasæng, stelpan sem leitar leiða 
til að vera ekki alltaf kalt, er nýjasta bók 
Lani og hlaut hún fyrir hana Fjöruverð-
launin, bókmenntaverðlaun kvenna, í 
flokki barna –og unglingabókmennta 
og Dimmalimm verðlaunin fyrir best 
myndskreyttu barnabókina. En hvert 
sækir hún hugmyndir fyrir efni í bækur 
sínar? 

„Hugmyndirnar koma úr öllum 
áttum, frá alvöru viðburðum og ímynd-
uðum, smáatriðum sem virðast veru-
leg án þess að ég viti hvers vegna, frá 
spurningum sem ég hef, atriðum sem ég 
velti fyrir mér, í rauninni öllu sem ég hef 
áhuga á á þeim tíma . . . einhvernveginn 
virðast ákveðin atriði passa saman og 
verða að sögu.“ 

Aðspurð hvort börnin hennar hjálpi 
til við að skrifa sögurnar segir hún þau 
veita henni mikinn innblástur og vera 
hennar bestu gagnrýnendur og ritstjórar. 

Heiðarlegir lesendur
Hún segir börn opin fyrir nýjum og 
öðruvísi hugmyndum „en þau eru líka 

heiðarleg varðandi það sem þau lesa 
og eru ólíkleg til að halda áfram með 
bók sem fangar ekki athygli þeirra og 
áhuga fullkomlega en fullorðnir gætu 
mögulega gert af öðrum ástæðum. Að 
því leyti eru börn kröfuharðari lesendur 
en fullorðnir og það finnst mér jákvæð 
áskorun“. Einnig sé það skemmtileg 
áskorun að skrifa bækur á tímum þegar 
þær keppa við stafræn tæki um tíma 
og athygli barna. Hún óttast þó ekki 
að tæknin muni hafa yfirhöndina því 
börn sem hafi áhuga á lestri muni alltaf 
lesa jafnvel þótt það verði mögulega í 
gegnum tölvur, spjaldtölvur og síma. 

Lesandinn þarf  
rými til að hugsa
Lani segir að sér finnist góðar barna-
bækur þurfa að uppfylla það sama og 
aðrar bækur, að vera vel skrifaðar og 
ekki hafa óþarfa orð eða setningar. Þær 
haldi lesandanum við efnið í gegnum 
textann, sögurnar og persónurnar og 
hafi meira að bera en einungis hreint 
skemmtanagildi. Það sé einnig mik-
ilvægt að í barnabókum sé ekki talað 
niður til barna og þeim sagt hvernig 

þau eigi að hugsa og vera og hvernig 
þeim eigi að líða. Hún segir að það 
þurfi að vera rými fyrir lesandann til 
að hugsa, taka þátt og fylla í eyðurnar. 
„Í myndabókum þurfa teikningarnar 
einnig að vera nauðsynlegar, þær 
þurfa að gefa textanum vídd fremur 
en að sýna aðeins það sem þegar hefur 
verið lýst í textanum. Þess vegna er 
það jákvæð áskorun að skrifa fyrir 
börn vegna þess að bækur eru í 
samkeppni.“

 menningin
Hildur  

Björgvinsdóttir

UPPLÝSINGAR Í SÍMUM 822 4502 OG 588 4500

Ekki missa af ...
…Álfasögum í silfur
helli. Þjóðminjasafnið 
býður börnum á öllum 
aldri að hlusta á sögur 
um álfa og huldufólk í „silfurhelli“ 
sýningarinnar Silfur Íslands. Slökkt 
verður á ljósunum í salnum og fá allir 
gestir höfuðljós. Sunnudaginn 4.maí 
kl.14. 
…Fataskipti partý. 
Komdu með föt í 
öllum stærðum og 
gerðum, töff, halló, 
lítið eða mikið 
notuð og taktu það sem þig langar 
í. Skítug föt ekki velkomin. Kosn-
ingamiðstöð Vinstri grænna, þriðju-
daginn 6.maí kl.20-22. 
…Skraflkvöld á Kaffi Haiti. Sú 
breyting verður á frá því sem áður 
hefur verið að nú verður bæði keppt 
í einstaklings og liðakeppni og þarf 

að skrá sig fyrir-
fram á facebook 
til að taka þátt í 
l iðakeppninni. 
Þátttakendur eru kvattir til að mæta 
með eigin Scrabble sett og orðabækur. 
…Vinnusmiðju – Merkilega merkið 
mitt. Í dag verður börnum og 
fylgdarmönnum þeirra boðið upp á 
að kynnast leyndardómum frí-
merkja, búa til sitt eigið sendibréf 
með frímerki og setja það í póst. Á 
sýningunni Merkilega merkið mitt 
eru sýnd verk Þrastar Magnússonar 
eins helst hönnuðar og teiknara ís-
lenskra frímerkja um árabil. Gerðu-
berg, kl.14-16. 
…Fyrstu útskrift 
arsýningu MA 
nema í mynd list 
og hönnun frá Listaháskóla Íslands. 
Tíu útskriftarnemendur sýna verk sín 
í Gerðarsafni og stendur sýningin til 
11.maí. Aðgangur ókeypis. 

„Þau eru líka heiðarlegt varðandi það sem þau lesa og eru ólíkleg til að 
halda áfram með bók sem fangar ekki athygli þeirra og áhuga,“ segir Lani 
Yamamoto.  Mynd: Ari Magg.

Auglýsingasíminn  
er 578 1190

Netfang:  
auglysingar@fotspor.is.
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Bækurnar sem maður verður að eiga
Erlendar rannsóknir sýna að alnetið 
hefur breytt því hvernig við notum 
matreiðslubækur og uppskirftir. 
Skipta má þessari notkun í þrennt. 
Í fyrsta lagi notar fólk netið heil-
mikið, en þá kannski fyrst og fremst 
þegar það er að leita að einhverju 
sérstöku, t. d. ákveðinni uppskrift. 
Í öðru lagi notar fólk það sem kalla 
mætti „fínni“ matreiðslubækur við 
að undirbúa matarboð eða stór-
hátíðir. Þetta eru fallegu mynda-
bækurnar sem fólk flettir til að fá 
hugmyndir og innblástur. 

Það sem þú átt að  
vita en mannst ekki
Í þriðja lagi eru svo uppflettiritin. Þetta 
eru bækurnar sem maður grípur til 
að sjá hversu margar mínútur þarf til 
að eggin verði linsoðin, hvernig búa 
á til gamaldags plokkfisk o. s. frv. Í 
þessum flokki eru bækur eins og Við 
matreiðum eftir Önnu Gísladóttur og 

Bryndísi Steinþórsdóttur, Unga fólkið 
og eldhússtörfin eftir Vilborgu Björns-
dóttur og Þorgerði Þórgeirsdóttur og 
Matur og drykkur eftir Helgu Sigurðar-
dóttur. Allar hafa verið endurútgefnar 
trekk í trekk en bók Helgu kom fyrst 
út árið 1947 og hinar á áttunda ára-
tugnum. 

Ný, ódýr og nauðsynleg
Nú hefur ný og handhæg bók bæst í 
þennan flokk ómissandi handbóka 
í eldhúsið. Sú er eftir Magnús Inga 
Magnússon matreiðslumann og heitir 
Eldhúsið okkar – Íslensku hversdag-
skræsingarnar. Þetta er lítið, fallegt 
og handhægt kver smeð uppskriftum 
að fiskibollum, grjónagraut, grís með 
puru og ýsu í raspi. Bókin er einföld, 
aðgengileg og ódýr – er víðast til sölu 
á um þúsund krónur. 

Áratugareynsla  
í litlu kveri 
Magnús Ingi hefur áratuga reynslu sem 

matreiðslumaður. Hann hefur unnið 
á ýmsum veitingastöðum bæði hér 
og erlendis – og rekið nokkra þeirra 
síðan 1988. Þá hefur hann eldað ofan 
i gesti í veiðihúsum og hann sá um 
tíma um tólf opinber mötuneyti. Nú 
er Guðmundur Ingi með Sjávarbar-
inn og Texasborgara úti á Granda, auk 
þess að stjórna sjónvarpsþáttum á ÍNN. 
Þættirnir eru orðir 120 talsins. 

Fyrir alla sem vilja  
venjulegan mat
Matarblaðamaður hitti höfundinn og 
spurði hann út í það fyrir hverja bókin 
væri hugsuð? „Fyrir fólk sem vill geta 
borðað venjulegan, einfaldan, hollan og 
gamaldags mat“ svavar Magnús Ingi. 
„Matur er mitt líf og hvaða kokk langar 
ekki að gefa út bók og miðla reynslu 
sinni?“ bætir hann við. Bókin er búin 
að vera í þrjú ár í bígerð en hver einast 
réttur er hins vegar þrautreyndur og 
prófaður á þúsundum viðskiptavina í 
gegnum árin. 

Ætti að vera til  
á hverju heimili 
Bókin er skemmtilega uppsett á ein-
faldan og aðgengilegan hátt eins og 
hæfir efninu. Auðvelt er að leita, enda 
bókinni skipt í efniskafla eins og fisk-
meti, sósur og meðlæti og sunnudags-
steikin. Góð ráð og ábendingar frá 
höfundi og skemmtilegar teikningar 
Halldórs Baldurssonar bæta svo enn 
um betur. Þetta er löngu tímabært 
framhald eldri bóka þeirra Önnu, Vil-
borgar og Helgu. Engir foreldrar ættu 
að hleypa börnum sínum út í lífið án 
þess að vera með eintak þessari ágætu 
bók í farteskinu. Eiginlega má segja að 
hún ætti að vera til á hverju heimili. 
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matarsÍða svavars

Svavar Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is

Borgarstjórnarkosningar 2014
Auglýsing frá yfirkjörstjórn í Reykjavíkurkjördæmi

Framboðsfrestur til borgarstjórnarkosninga í Reykjavík 31. maí 2014 rennur út laugardaginn 10. 
maí nk. kl. 12.00 á hádegi. Yfirkjörstjórn tekur á móti framboðslistum þann dag frá kl. 10.00 til 

12.00 í fundarherbergi borgarráðs í Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnargötu 11.
 

Á framboðslista skulu vera að lágmarki 15 nöfn frambjóðenda og eigi fleiri en 30. Framboðslista 
fylgi yfirlýsing, undirrituð eigin hendi, þeirra sem á listanum eru um að þeir hafi leyft að setja nöfn 
sín á listann. Gæta skal þess um öll framboð að tilgreina skýrlega fullt nafn frambjóðanda, 

kennitölu hans, stöðu og heimili, til þess að enginn vafi geti leikið á því hverjir eru í kjöri.

Framboðslista skal einnig fylgja skrifleg yfirlýsing, undirrituð eigin hendi, um stuðning við listann 
frá kjósendum í hlutaðeigandi kjördæmi. Fjöldi meðmælenda sé á bilinu 160-320. Tilgreina skal 
fullt nafn, kennitölu og heimilisfang hvers meðmælanda. Þá skal fylgja tilkynning um hverjir tveir 

menn séu umboðsmenn listans.

Enginn kjósandi getur mælt með fleiri en einum framboðslista. Komi það fyrir verður nafn 
kjósanda fjarlægt í báðum/öllum tilvikum.

Á skrifstofu borgarstjórnar verða USB-lyklar tilbúnir til afhendingar til framboða frá og með 30. 
apríl. Lyklarnir innihalda rafræn eyðublöð fyrir framboðslista og meðmælendalista, auk 
leiðbeininga. Mælst er til þess að framboðslistum og meðmælendalistum sé skilað á þessu formi, 

auk undirritaðra lista. Frekari upplýsingar eru veittar á skrifstofu borgarstjórnar í s. 411-4706.
 

Að öðru leyti er vísað til ákvæða um skilyrði framboðs í VI. kafla laga um kosningar til 
sveitarstjórna nr. 5/1998, með síðari breytingum. Jafnframt er vísað til upplýsinga og leiðbeininga 
á kosningavef innanríkisráðuneytisins, www.kosning.is. Kosningavefur Reykjavíkurborgar er á 

www.reykjavik.is/kosningar.

Meðan kosning fer fram, laugardaginn 31. maí nk., mun yfirkjörstjórn hafa aðsetur í Ráðhúsi 
Reykjavíkur þar sem talning atkvæða fer fram að kjörfundi loknum.

 
Yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis

„matur er mitt líf,“ segir magnús Ingi magnússon matreiðslumaður sem hefur 
gefið út kver með íslenskum hversdagskræsingum.

Þessar bækur eru ómissandi og séu þær ekki til heima er hægt að fá þær á 
bókasafninu.
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Sími: 561 1433
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Opnunartími:
mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugar- og sunnudaga  8.00 -16.00
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ÚRVALSFÓLKSFERÐIR
Tenerife 2. – 21. maí  

ÚRVAL ÚTSÝN  |  HLÍÐASMÁRA 19, KÓP.  |  S. 585 4000 

Úrvalsfólk
(60+)

 
Best Tenerife

Hálft fæði innifalið 

VERÐ FRÁ

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

 
La Siesta

Hálft fæði innifalið

VERÐ FRÁ

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

Skemmtanastjóri  
á Tenerife
Kjartan Trausti

Skemmtanastjóri  
á Benidorm
Jenný Ólafsdóttir
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Höfum flugvöllinn  
áfram þar sem hann er
Vel má vera að hægt sé að mæla 

fegurð flugvalla. Annars 
held ég að almennt tengi al-

menningur ekki orðið flugvöllur við 
fegurðarhugtakið. Öskjuhlíðin, þar 
sem „flugvöllur allra landsmanna„– 
Reykjavíkurflugvöllur er staðsettur, 
er hinsvegar nokkuð fögur, fer samt 
eftir því hvernig á hana er litið. 

Í mínum huga er Reykjavíkurflug-
völlur tæki – samgöngutæki. Og ég vil 
að allir íbúar þessa lands geti notað 
þetta „tæki„sér til hagsbóta. Ég veit 
um fjölda fólks sem sækir sér mikil-
væga læknisþjónustu með þægilegum 
hætti, sem og aðra þjónustu, með því 
að nota flugvöllinn. Plús allir hinir 
flugfarþegarnir, sem eru mjög margir. 
Flugvöllurinn er að mínu mati órjúf-
anlegur hluti af Reykjavík og nú ætla 
ég að tala eins og íhaldsmaður (þó 
ég líti ekki á mig sem slíkan). Ég vil 
einfaldlega hafa flugvöllinn þar sem 
hann er og vegna þess sem hann er, þ. 
e. a. s einskonar hjarta í samgöngum 
á Íslandi. 

Peningar ekki til
Verði maður hjartveikur eða sé hjartað 
rifið úr manni, er maður hreinlega í 
mjög vondum málum, það segir sig 
sjálft. Ég held að Reykjavík þurfi síst 
á því að halda að flugvöllurinn sé 
tekinn og settur eitthvað annað, eins 
og áætlanir eru um. Það kostar bæði 
mikla peninga (sem eru ekki til) og 
veldur mikilli röskun í þeirri umfangs-
miklu starfsemi sem fer þar fram, bæði 
kennslu, atvinnustarfsemi og öryggis-
starfsemi. Á vefsíðunni „Hjartað í 
Vatnsmýrinni„eru talin upp fjölda-
mörg rök fyrir því að flugvöllurinn 
verði áfram þar sem hann er. Hvet ég 
fólk til þess að kynna sér þau. 

Mikilvægt öryggishlutverk
Það sem mér finnst hinsvegar skipta 
mjög miklu máli í sambandi við flug-
völlinn er öryggishlutverk hans fyrir 
alla íbúa Íslands og þó víðar væri leitað. 
Bendi ég á í því sambandi að næsti 
varaflugvöllur, sem er svokallaður 
„fjölbrautaflugvöllur„(að því gefnu 

að Keflavík lokist líka) er í Glasgow 
í Skotlandi. 

Í mínum huga er flugvallarsvæðið 
einskonar „vin„í Reykjavík, þ. e. a. 
s. tiltölulega opið svæði (ekki alsett 
byggingum úr steinsteypu og bíla-
stæðum). Það er ákveðin fegurð í því 
að mínu mati og þannig vil ég hafa 
það. Og samkvæmt könnun sem MMR 
gerði í fyrra voru þá yfir 70% þeirra 
sem tóku afstöðu hlynnt því að hafa 
flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni. Það 
er því sterkur vilji fyrir því meðal borg-
arbúa að hafa flugvöllinn áfram, en 
ákveði þeir annað (í t. d. íbúakosningu) 
þá er það líka eðlilegur framgangur 
lýðræðisins. 

Eflum innra starfið í skólunum
Samfylkingin leggur áherslu á að 

efla innra starf skólanna, auka 
veg og virðingu kennarastarfsins 

og virkja styrkleika barna í skólum með 
því að auka áhrif þeirra á eigið nám 
og frístundastarf. Kennarastarfið getur 
verið mjög krefjandi starf. Ný íslensk 
rannsókn sýnir að helmingur kennara 
hefur íhugað að hætta kennslu vegna 
álags sem fylgir hegðunarvanda nem-
enda. Þessu þarf að bregðast við með 
sameiginlegu átaki borgaryfirvalda, 
kennara, skólastjórnenda og foreldra 
og sem betur fer eru til aðferðir sem 
hafa skilað góðum árangri í því sam-
bandi Við viljum auka þverfaglega 
samvinnu með því að setja á fót teymi 
fagaðila í öllum hverfum borginnar 
sem kennarar geti nýtt við að sinna 
margbreytilegum þörfum nemenda-
hópsins; hvort sem þær tengjast námi, 
hegðun eða félagslegum þáttum. Með 
því að efla innra starfið í skólunum 
stuðlum við að aukinni starfsánægju 
kennara og bættri líðan og árangri allra 
barna. 

Frístund fyrir alla
Við leggjum mikla áherslu á að öll 
börn hafi aðgang að fjölbreyttu frí-
stundastarfi. Þess vegna viljum við 
hækka frístundastyrkinn í 50 þúsund 
krónur á kjörtímabilinu og samræma 
systkinaafslátt á milli skóla og frí-
stundar þannig að foreldrar með tvö 
(eða fleiri) börn, þar sem annað barnið 
er á leikskóla og hitt á frístundaheimili 

eigi rétt á systkinaafslætti rétt eins og 
foreldrar þar sem bæði börnin eru á 
leikskóla. 

Sýnum ábyrgð
Íslenskir kjósendur eru illa brenndir 
af óábyrgum kosningaloforðum. Það 
mun enginn geta staðið við loforð 
um ókeypis leikskóla, frístundastarf 
og skólamáltíðir samhliða verulegri 
launahækkun kennara og eflingu 
innra starfs skólanna. Slíkt myndi kalla 
á viðbótarútgjöld nálægt 5 milljörðum 
króna á ári og það er ábyrgðarlaust að 
lofa slíkum fjármunum þegar enn er 
þörf á aðhaldi í rekstri borgarinnar. 
Við munum hins vegar forgangs-
raða í þágu þess að bæta starfskjör 
og aðbúnað kennara og nemenda í 
skólum, fjölga leikskólarýmum yngstu 
barna og lækka kostnað foreldra við 
skóla- og frístundastarf barna þeirra. 
Það verður fyrsta verk okkar í nýjum 
meirihluta að bjóða skólafólki og for-
eldrum til samstarfs um nánari útfær-
slu þeirra aðgerða. 

Höfundur er
Gunnar Hólmsteinn Ársælsson,
stjórnmálafræðingur og skipar  

5. sætið á lista Dögunar. 

Höfundur er
Skúli Helgason,

frambjóðandi  
Samfylkingarinnar í Reykjavík



Kauptu miða á www.das.is 
eða í síma 561 7757.

Miðaverð 1.300 kr. á mánuði fyrir einfaldan miða
og 2.600 fyrir tvöfaldan miða.

dregið í hverri viku!

Þrisvar á happdrættisárinu verður dregið um 
stóra vinninginn:
- 3 íbúðir að verðmæti 30 milljónir krónur hver 
 á tvöfaldan miða
- 15 milljónir á einfaldan miða

Drögum út 47 þúsund vinninga á árinu. 
Heildarverðmæti vinninga á mánuði allt að 107 milljónir!

Nýtt happdrættisár framundan 
og heill milljarður króna 
í skattfrjálsum vinningum

BYGGINGARVERKTAKI
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Í tilefni af 60 ára afmæli 
DAS drögum við út þrjár glæsilegar 

íbúðir að Dalsási í Hafnarfirði. 
Fylgist með DAS á Facebook og á DAS.is

Taktu þátt í Facebook-leiknum.
Vegleg verðlaun í boði.
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Frístundastarf í sumar
Skráning í sumarstarf frístunda-

heimila borgarinnar stendur nú 
á vef Reykjavíkurborgar. Meðal 

þess sem er í boði eru sumarbúðir, 
íþróttanámskeið, reiðnámskeið, leikja-
námskeið og sumarfrístund. Skrárning 
er um rafræna Reykjavík. Í frístunda-
miðstöðvum borgarinnar er boðið upp 
á ýmsar smiðjur fyrir börn sem eru að 
ljúka 5. -7. ekk auk þess sem félags-
miðstöðvar verða opnar fyrir börn á 
unlingastigi. Skráning í smiðjur fyrir 
10-12 ára börn hefst 15. maí, að því er 
segir á vef borgarinnar. 

Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

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

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Hjallastefnan greiðir 
með börnunum
Grunnskóla Hjallastefnunnar í 

Hafnarfirði hefur afsalað sér 
greiðslu með nemendum í fimmta bekk 
fram að áramótum. Hafnarfjarðarbær 
hefur greitt framlag með hverjum nem-
anda við skólann, en þar hefur verið 
kennsla fyrir nemendur í 1. -4. bekk. 
Skólinn hefur hins vegar lengi óskað 
eftir að fá að kenna á miðstigi. Kennsla 
í fimmta bekk hefst í tilraunaskyni nú í 
haust, en ekki koma til nein fjárframlög 
frá Hafnarfjarðarbæ fyrr en í ársbyrjun 
2015 og verður þá gerð grein fyrir út-
gjöldunum í fjárhagsáætlun. 

„Þetta er mikill metnaður hjá Hjalla-
stefnunni og vilji hjá foreldrum, nem-
endum og starfsfólki að vera með mið-
stigið í Hafnarfirði,“ segir Áslaug Hulda 
Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Hjalla-
stefnunnar. Hún segir að það hafi verið 
„sáttlausn“ að gera hlutina með þessum 

hætti. „Hjalla-
stefnan mun standa 
undir þessum 
kostnaði, sem ætti 
annars að vera 
lögbundið fram-
lag sveitarfélagsins 
til áramóta,“ segir 
Áslaug. Hún tekur 
fram að kostnaður 

foreldra muni ekki aukast þrátt fyrir 
þetta, en skólagjöldin nema nú tæpum 
14 þúsund krónum á mánuði. 

Fjórtán nemendur stunda nú nám í 
4. bekk í grunnskóla Hjallastefnunnar í 
Hafnarfirði. Ætla má að kostnaður sem 
Hjallastefnan hyggst bera af þessu nemi 
á sjöttu milljón króna. 

94 börn hafa verið í skólanum í vetur, 
en ætla má að þau verði allt að 125 á 
næsta skólaári. 

Ræða einkavæðingu FG
Bæjaryfirvöld í Garðabæ hafa látið 

vinna skýrslu um hvernig bæjarfé-
lagið getur tekið yfir rekstur Fjölbraut-
arskólans í Garðabæ. Meirihluti sjálf-
stæðismanna í bænum hefur í nokkur 
misseri unnið að því að bæjarfélagið 
taki rekstur fjölbrautarskólans yfir. 
Rætt hefur verið við menntamálaráðu-
neytið um málið, en niðurstaða er ekki 
komin. Ekki hefur verið full sátt um 
málið, en bæjarfulltrúi M-listans hefur 
meðal annars spurt ýmissa spurninga 
um málið. 

Í skýrslunni sem nú er rædd í stofn-
unum bæjarins segir meðal annars að 
um skólann mætti stofna rekstrarfélag 
sem ýmist gæti verið í eigu Garðabæjar, 
eða að hlutafélag utan um reksturinn 

með þátttöku fyrirtækja, félaga og 
einstaklinga, en meirihluti yrði í eigu 
Garðabæjar. Einnig komi til grein að 
reksturinn yrði sérstakt tilraunaverk-
efni um nokkurra ára skeið og að því 
loknu yrði árangurinn metinn. 

Lagt er til í skýrslunni að rekstur-
inn fari til Garðabæjar haustið 2015, 
til reynslu í fimm ár, eða frá ársbyrjun 
2016. 

„Leitast verði við að auka sjálf-
stæði skólans miðað við það sem nú 
er í samráði við skólameistara FG og 
skólanefnd skólans. Í samningnum 
verði ákveðinn fjöldi ársnemenda skól-
ans og jafnframt samið um fjárveitingar 
með hverjum nemanda í fjárlögum rík-
isins,“ segir í skýrslunni meðal annars.

Teiknibókin lifnar við 
Nemendur úr barna- og ung-

lingadeild Myndlistarskólans 
í Reykjavík sýna nú ýmis verk 

í Þjóðminjasafninu undir yfirskriftinni 
„Teiknibókin lifnar við“. Verkin eru öll 
unnin út frá Íslensku teiknibókinni. 
Hún er handrit sem varðveitt er í safni 
Árna Magnússonar. 

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

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

segir Guðbjörg Kristjánsdóttir, list-
fræðingur í samtali við blaðið, en hún 
gaf Teiknibókina út í fyrra eftir ára-
langar rannsóknir og undirbjó sýningu 
á henni í Gerðarsafni í Kópavogi, sem 
hún stýrir. 

Einstæð meðal  
íslenskra handrita
Handrit Teiknibókarinnar sjálfrar er 
skert,22 blöð eru varðveitt. Hún þykir 
einstæð meðal íslenskra miðaldahand-
rita. Hún er ein af fáum teiknibókum 
frá miðöldum sem varðveist hafa í 
Evrópu og sú eina á Norðurlöndum. 
Fram kemur á heimasíðu Árnastofn-
unar að fyrirmyndir Teiknibókarinnar 

varpi einstæðu ljósi á íslenska trúarlist 
og hugarheim miðalda og óhætt sé að 
fullyrða að hvergi sé samankomið efni 
á einum stað sem veitir jafn ríkulega 
innsýn í trúar- og kirkjulist hins kaþ-
ólska siðar á Íslandi. 

Styttur og fleira
Teikningar Íslensku teiknibókarinnar 
lifna við í meðförum barnanna, segir 
á vef Þjóðminjasafnsins, en þarna eru 
þrívíddarskúlptúrara, skuggateikn-
ingar, leirstyttur, grafíkverk, hreyfi-
myndir og fleira

Verkin eru til sýnis á Torgi 
Þjóðminjasafns Íslands, en verkin 
eru sýnd í tengslum við barnamenn-
ingarhátíð sem nú stendur. 

Dæmi um hvernig unnið hefur verið 
upp úr Teiknibókinni.

Ungmenni skoða sýningu á teiknibók-
inni sem var í Gerðarsafni í Kópavogi.

Áslaug Hulda 
Jónsdóttir.

Krakkar úr skólum borgarinnar 
hafa tekið virkan þátt í Barnamenn-
ingarhátíð, eins og sjá má á þessum 
myndum víða úr bænum.



Háskólabærinn Akureyri
Skóli er ekki aðeins hús, ekki aðeins upplýsingar og fræðsla. 
Skóli er samfélag.

Háskólinn á Akureyri er litríkt samfélag fræðimanna og nemenda sem 
hefur sett mikinn svip á höfuðstað Norðurlands. Stærð samfélagsins 
gerir það að verkum að vægi hvers og eins er meira en þekkist í stærri 
skólum. Við hlökkum til að taka á móti þér og sjá þig vaxa og springa 
út í Háskólanum á Akureyri.

Umsóknarfrestur til 5. júní unak.is



Opið:
Mánudag-föstudaga frá kl.10-18 og laugardaga frá kl.11-15
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INNRÉTTINGAR

Það er
allt hægt!
 eldhúsinnréttingar 
 baðinnréttingar
 þvottahúsinnréttingar
 fataskápar

HTH er einn stærsti framleiðandi 
innréttinga í Evrópu, enda er dönsk 

hönnun mikils metin og danskt 
handverk eftirsótt um allan heim.

Við teiknum tillögur að nýju drauma-
eldhúsi fyrir þig, án skuldbindinga, 
og gerum þér frábært verðtilboð.

Velkomin í ORMSSON LÁGMÚLA 8
og kynnist því nýjasta í innréttingum 

frá HTH – og því heitasta í AEG
eldhústækjum.

með kaupum á HTH
eldhúsinnréttingum

afsláttur af
hágæða
eldhústækjum

20%

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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3. maí 2014 • 16. tölublað 5. árgangur

BaksÍðan
Helga Lilja  
Bergmann

Íslensk Hönnun

  L a u g a v e g i  4 6  s : 5 7 1 - 8 3 8 3

Vor 2014

freebird
Full búð af nýjum vörum..
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Alla laugardaga

Garðurinn
Við erum með garð, hann er sæmi-

lega stór, með matjurtabeði og 
það ætti að vera hægt að rækta í honum 
allskyns matjurtir og krydd og ég veit 
ekki hvað. Ég veit það því að ég hef 
séð myndir af svoleiðis ræktun hjá 
öðru fólki. Það ætti að vera hægt já og 
á hverju vori reynum við okkar besta.

Við gerum þetta alveg eftir bókinni, 
sáum um 50  fræjum af ýmsu tagi í þar 
til gerða bakka sem hafðir eru inni. Af 
þeim koma 30-40 uppúr moldinni. Þegar 
græðlingarnir eru orðnir nokkurra vikna 
gamlir eru þeir færðir í stærri potta og 
aðra mold, en viti menn og konur, við 
þennan gjörning drepst alltaf hluti þeirra. 
Þegar kemur að því að planta út á guð og 
gaddinn í júní eru varla nema helmingur-
inn af þessum 50 sem sáð var upphaflega 
enn á lífi. 

Hluti þeirra drepst strax fyrstu vikuna, 
fleiri veslast upp á þeirri næstu. Í júlí eru 
í mesta lagi 10 grey sem „spretta“ enn. 
Afraksturinn að hausti er svo nokkrir 
smávaxnir salathausar og nokkrir munn-
bitar af brokkolí og hnúðkáli.

Við erum örugglega að gera eitthvað 
vitlaust, með vitlausa mold, vitlaus hand-
tök, vitlaust veður eða vitlaust land. Allt 
þetta líklega.

En við gefumst ekki upp! Núna eru 
nokkrir veiklulegir græðlingar að berj-
ast fyrir lífi sínu í eldhúsglugganum og 
ég vonast eftir 1 eða 2 skálum af salati í 
haust, ég hlakka mikið til.

Auglýsingasíminn er 
578 1190

Netfang:  
auglysingar@fotspor.is


