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Ert þú með verki?
Stoðkerfislausnir
henta þeim sem eru með einkenni
frá stoðkerfi, vilja læra á sjálfan sig
og finna sín mörk í hreyfingu.
•
•
•
•

Hefst 12. og 13. maí - 6 vikur
2x í viku: Þri. og fim. kl. 16:30
3x í viku: Mán., mið. og fös. kl. 15:00
Mat og ráðgjöf sjúkraþjálfara

Upplýsingar í síma 560 1010 eða á mottaka@heilsuborg.is
Þjálfarar Anna Borg og
Arna Steinarsdóttir, sjúkraþjálfarar

Heilsuborg ehf. • Faxafeni 14 • 108 Reykjavík • Sími 560 1010 • www.heilsuborg.is

Dýralæknirinn
í hjarta Reykjavíkur!
Það myndi borga sig að halda Eurovisionkeppnina hér á landi, eftir því sem hagfræðileg úttekt sýnir. Sú gæti orðið raunin eftir
kvöldið, en þá stíga Pollapönkarar á svið. Ítarleg umfjöllun er um Eurovision á bls. 8. 
Mynd: Sander Hesterman (EBU).

Styrkir sjávarútvegsfyrirtækja til stjórnmálaflokka:

Yfir 90 prósent til stjórnarflokkanna

S

jálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn fengu um 95 prósent af
öllum styrkjum fyrirtækja í sjávarútvegi til stjórnmálaflokka á árunum 20092012. Þetta kemur í ljós þegar farið er yfir
uppgjör stjórnmálaflokkanna sem send
hafa verið til Ríkisendurskoðunar. Uppgjör

fyrir kosningaárið 2013 eru ekki komin til
Ríkisendurskoðunar. Um þrjátíu fyrirtæki
sem styrktu flokkana tvo fá úthlutað um 75
prósentum af öllum kvóta á Íslandsmiðum.
Samtals fengu flokkarnir tveir um 40
milljónir króna frá fyrirtækjum í sjávarútvegi á þessum árum. Vinstri græn fengu

innan við hálfa milljón króna og Samfylkingin um tvær milljónir.
Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp þar
sem gert er ráð fyrir lækkun veiðigjalda,
en veiðigjöld voru lækkuð síðasta sumar,
eftir að núverandi ríkisstjórn tók til starfa.
Sjá bls. 10.

Í okkar augum er dýrið þitt einstakt!

Dýralækningastofa
Helgu Finnsdóttur
Skipasundi 15
Sérgrein: Sjúkdómar hunda og katta
Sími 553 7107 • www.dyralaeknir.com

Varðveitið friðinn
– vönduð erfðaskrárgerð
Eyjólfur Ármannsson hdl. og LL.M. Gísli Tryggvason hdl. og MBA

Hverfisgötu 18, 101 Reykjavík
sími: 533 3050
www.vestnord.is

Tempur dagar í maí Nú er Tækifærið!

20%

Veitir
stuðning þar
sem þú þarft
hann.

afsláttur
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Álitaefni í lekamálinu

„

Þessi viðbótarsetningvirðist gefa
til kynna að heimildarmaðurinn
hafi ætlað, að þessi óhróður yrði
lesinn sem hluti af vinnuskjali ráðuneytisins. Það er álitaefni hvort heimildarmenn sem með slíkum hætti reyna
að villa um fyrir blaðamönnum eigi að
njóta verndar,“ segir Kristinn Hrafnsson, talsmaður Wikileaks um lekamálið.
Héraðsdómur og í framhaldinu
Hæstiréttur, komst að þeirri niðurstöðu
að fréttastjóra mbl.is bæri ekki að upplýsa um hver lét miðlinum í té minnisblað um hælisleitandann Tony Omos.
Fréttir byggðar á minnisblaði úr
innanríkisráðuneytinu birtust á mbl.
is að morgni 20. nóvember í fyrra og á
forsíðu Fréttablaðsins. Fréttastofa Rúv
vitnaði í frétt Fréttablaðsins þennan
sama morgun.
Fram kemur í greinargerð lögreglustjóra sem vitnað er til í héraðsdóminum að minnisblaðið hafi verið samið
í ráðuneytinu seinnipart dags 19. nóvember og sent í tölvupósti til ráðherra,
tveggja aðstoðarmanna og ráðuneytisstjóra klukkan 17:17 þennan sama dag.
Innanríkisráðuneytið hefur ítrekað
lýst því yfir að enginn embættismaður
hafi komið að lekanum. Sé þeirri yfirlýsingu trúað, þá er útilokað að Ragnhildur
Hjaltadóttir ráðuneytisstjóri hafi látið
blaðamenn hafa minnisblaðið.
Í hádeginu 20. nóvember voru fyrirhuguð mótmæli við innanríkisráðuneytið vegna ákvörðunar um að vísa
Tony Omos úr landi. Í minnisblaðinu
er fjallað um ýmis persónumálefni hans,
samskipti við konur og hann sagður
tengjast mansalsmáli. Í þeirri útgáfu
minnisblaðsins sem sent var fjölmiðlum
virðist sem einni málsgrein hafi verið
bætt við. Efnislega er þar látið liggja að
því að Tony Omos hafi beitt samlöndu
sína þrýsingi til að segja að hún gengi
með barn hans.

Mynd: Pressphotos.biz

Í greinargerð lögreglunnar segir:
„Markmiðið með lekanum virðist
fremur hafa verið að sverta mannorð
eins brotaþola vegna yfirvofandi mótmæla við ráðuneytið vegna afgreiðslu
þess á máli hans.“
Tilgangur Wikileaks samtakanna er
að miðla upplýsingum og vernda uppljóstrara. Þannig geta uppljóstrarar látið
Wikileaks í té gögn, sem samtökin sjá
svo um að miðla víðar, ýmist til fjölmiðla eða á heimasíðu sinni. Kristinn
Hrafnsson segir í færslu á Facebook síðu
sinni að eini munurinn á skjölunum,
því sem búið var til í ráðuneytinu og
því sem fjölmiðlar fengu, hafi verið
þessi lokamálsgrein „með enn frekari
dylgjum um hælisleitandann“.
Kristinn segir að Hanna Birna Kristjánsdóttir innanríkisráðherra hafi
þannig logið að Alþingi 27. janúar,
þegar hún sagði að minnisblaðið væri
ekki sambærilegt við nein gögn í ráðuneytinu. Þennan málflutning ítrekaði
ráðherrann á Alþingi í vikunni.
Formaður Blaðamannafélags Íslands
hefur látið hafa eftir sér í Morgunblaðinu að ekki komi til greina fyrir blaðamanninn að aflétta trúnaði. Sama segir í
ritstjórnargrein Morgunblaðsins á miðvikudag en þar er rætt um „aðför“ og
„atlögu“ gegn fjölmiðlum fyrir að sýna
„eðlilegan áhuga á málum sem þegar
hafa verið gerð opinber“ en þegar frétt
mbl.is birtist hafði frásögn byggð á
minnisblaðinu þegar komið á forsíðu
Fréttablaðsins og í morgunfréttum Ríkisútvarpsins.

Gjaldeyrishöft og flugvöllur

„

Þessi umræða um gjaldeyrishöftin
snýst raunverulega um flugvöllinn.
Þetta er ákveðin þrautalending
fyrir krónueigendur. Það er þess
vegna sem er svona mikill þrýstingur
á að flugvöllurinn fari,“ segir Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, oddviti

Framsóknarflokksins í Reykjavík í viðtali við Reykjavík vikublað. Hún segist
ekki vilja veita fjárfestum svigrúm til
að fjárfesta á flugvallarsvæðinu meðan
gjaldeyrishöft séu í landinu. „Þeir geta
fjárfest með mér í úthverfunum.“ 
Sjá viðtal bls. 6.

Deilt um almenningssamgöngur

H

arðar umræður urðu um almenningssamgöngur á fundi
borgarstjórnar í vikunni, en
sjálfstæðismenn lögðu til að samningur
borgarinnar við ríkið um almenningssamgöngur yrði endurskoðaður.
Samkvæmt samningnum fær borgin
um milljarð króna á ári, í tíu ár, til að
bæta almenningssamgöngur, en stórframkvæmdum slegið á frest á meðan.
„Að mínu mati er þetta frábær samningur, því með honum viðurkenndi
ríkisvaldið að ekki ætti bara að styrkja
eina tegund samgangna, heldur styðja
líka og styrkja fjölbreyttari ferðamáta,“
segir Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi
Samfylkingarinnar. Hann tók mikinn
þátt í umræðum í borgarstjórn í vikunni, þegar rædd var tillaga sjálfstæðismanna um að endurskoða samninginn.
Vill endurskoða
milljarðasamning
Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins, mælti fyrir tillögunni, en markmið hennar er að
ráðist verði í stórframkvæmdir í samgöngumálum „með umferðaröryggi og
arðbærni að leiðarljósi“.
Hjálmar Sveinsson segir að aukin
umferð einkabílsins sé kostnaðarsöm
og mengandi. „Það kostar minna að
efla almenningssamgöngur, en fara í
gríðarlega dýrar framkvæmdir við til
dæmis mislæg gatnamót. Þess utan er
kostnaður heimilis við rekstur á bíl umtalsverður. Það hefur verið reiknað út
að bara reksturinn kosti yfir milljón á
ári. Þannig að almenningssamgöngur
eru arðbærar, fyrir utan lýðheilsusjónarmið og slíkt,“ segir Hjálmar.

Samkvæmt upplýsingum frá Strætó
bs. fjölgaði farþegum um hátt í tvær
milljónir á árunum 2010-13. Árið
2010 fóru ríflega 8 milljónir farþega með strætó, en árið 2013 hafði
þeim fjölgað í 9,8 milljónir. Auk
þess kemur fram í upplýsingum frá
Strætó að ferðum hafi einnig verið
fjölgað.
Óskynsamleg keppni
Kjartan Magnússon vísar til þess í samtali við Reykjavík vikublað að kostnaður vegna umferðarslysa nemi 25-30
milljörðum á ári. Hátt í helmingur slysa
verði í borginni. „Sannað hefur verið að
hægt er að fækka slysum verulega með
öryggislausnum á fjölförnum gatnamótum en allar slíkar lausnir flokkast
undir stórframkvæmdir í samgöngumálum,“ segir Kjartan. Hann telji það
mikinn ábyrgðarhluta hjá meirihluta
borgarstjórnar „að koma í veg fyrir
slíkar framkvæmdir í Reykjavík í heil
tíu ár“. Kjartan vísar einnig til þess að
tugir milljarða muni renna til samgönguframkvæmda í öðrum kjördæmum landsins. Hann tekur fram
að hann vilji ekki draga úr framlögum
til almenningssamgangna, heldur bæta
í framlögin til samgöngumála.
Hjálmar Sveinsson segist undrast það
ef menn vilja fara í einhverja keppni
um hvaða sveitarfélag geti fengið mesta
peninga frá ríkinu. Sveitarfélögin beri
líka ábyrgð á að nýta fé af skynsemi. Í
sínum huga nýtist peningar lang best
með því að styrkja almenningssamgöngur og aðra ferðamáta, enda þótt
einkabíllinn sé ríkjandi ferðamáti og
verði það áfram.

Betra að hægja á umferð
„Það má vel vera að árekstrum gæti
fækkað með fleiri mislægum gatnamótum, en ég bendi á móti á að það
er alrangt að hér sé einhver stórkostleg hætta á ferð, eins og ætla mætti
af sjálfstæðismönnum. Reykjavík
er sennilega öruggasti staðurinn á
landinu, þegar kemur að alvarlegum
slysum. Það er til að mynda mjög
sjaldgæft að ekið sé á gangandi vegfarendur, sem betur fer. Þetta hefur
tekist með því að draga úr umferðarhraða í borginni. Og það er einmitt
málið. Leiðin til að auka öryggi í
umferðinni er að hægja á henni og
reyna að draga úr bílaumferð eins og
kostur er, en ekki að búa til viðamikil
umferðarmannvirki sem gera bílum
kleift að aka viðstöðulaust á miklum
hraða um alla borg. Það eru bílar á
miklum hraða sem valda slysum en
ekki fólk á hjóli, gangandi eða í strætó.
Mér finnst það svolítið eins og öfugmælavísa að vilja fækka slysum með
því að fjölga mislægum gatnamótum,“
segir Hjálmar Sveinsson.
Borgarstjórn samþykkti að vísa tillögu sjálfstæðismanna til umfjöllunar
í borgarráði.

Fjölgun gegnum hverfisráð

Heildarlausn í „
Heildarlausn
í
rekstri
húsfélaga.
Vill upplýsingar um uppsagnir
rekstri húsfélaga.

Aðalfundur framundan?

Við í Dögun viljum að hverfisráðin hafi miklu meira hlut í
ákvarðanatöku í hverfinu og að
séu kosin í hverfunum,“ segir Þor-

S

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

óley Tómasdóttir, borgarfulltrúi Vinstri grænna hefur kallað
eftir upplýsingum um uppsagnir
starfsfólks borgarinnar á árunum 201012. Hún lagði fram fyrirspurn um þetta
á fundi borgarráðs í vikunni og vill
að svarið verði sundurliðað eftir ári,
sviði og kyni.
„Það er brýnt að þessar upplýsingar
verði aðgengilegar almenningi fyrir
kosningar,“ segir Sóley. Hún segir að

leifur Gunnlaugsson, oddviti Dögunar
í viðtali við Reykjavík vikublað. Hann
bendir á að lagaskylda sé til að fjölga
fulltrúum í borgarstjórn en núverandi

meirihluti hafi óskað eftir fresti á því.
Dögun sé hins vegar opin fyrir að sú
fjölgun komi fram í gegnum hverfisráðin. 
Sjá viðtal bls.14.

verið hafi verið að leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum á kjörtímabilinu. „Leiða má líkum að því að
mun fleiri konum hafi verið sagt upp
en körlum og að uppsagnir hafi bitnað
mest á leikskólum borgarinnar.“
Sóley segir það vont, ef rétt reynist,
að núverandi meirihluti hafi gengið
hart fram í þessum efnum, auk þess
megi spyrja um gagnsemi þess að segja
þeim upp sem yfirleitt hafi lægst laun.

Sóley Tómasdóttir, borgarfulltrúi
Vinstri grænna.

OKKAR
LOFORÐ:

Lífrænt og
náttúrulegt

Engin
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HEILSUSPRENGJA
Heilsa og hollusta í Lifandi markaði
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Þú fæ í Lifandi
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Hollusta

Tilboðin gilda frá 9. til 18. maí 2014

Hummus, hnetublöndur, pestó, morgunkorn,
orkubitar og matur til
að taka með heim.

Kökur

Hrákökur í öllum
stærðum og gerðum.
Hollusta fyrir sælkera.

Aðeins

n
Þennar þú
verðu akka.
að sm

Borgartún

790,-

1 Fákafen 1 Hæðasmári

www.lifandimarkadur.is

20%
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Gula þruman

Möndlumjólk, appelsínusafi,
mangó, kasjúhnetur, kókosmjöl og lífræn túrmerikrót.
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Ummæli með erindi:

Leiðari

R

Fjárfesting
sem borgar sig

íkisstjórnin hefur þegar lækkað veiðigjöld umtalsvert og hyggst gera
betur. Fyrsta verk hennar var að lækka gjöldin á síðasta sumarþingi.
Seint í síðasta mánuði var svo lagt fram frumvarp um að lækka þau enn
frekar. Hér er verið að tala um lækkun á gjöldum fyrir nýtingu á sameiginlegri
auðlind þjóðarinnar um meira en 10 milljarða króna.
„Á þessu stigi liggja ekki fyrir aðrar ráðstafanir til að vega upp á móti þessari
lækkun á áformaðri tekjuöflun ríkissjóðs. Að óbreyttu má því gera ráð fyrir
að staða ríkissjóðs muni versna á árunum 2014 og 2015 frá því sem áður var
áætlað,“ segir í umsögn fjármálaráðuneytisins um nýjasta frumvarpið. Ætla
menn að brúa þetta milljarðabil með því að skera niður opinbera þjónustu
við fólkinu í landinu? Eins og gert var eftir síðustu lækkun veiðigjaldanna
auk þess sem gjaldskrár voru hækkaðar umtalsvert.
Allt síðasta kjörtímabil töluðu núverandi stjórnarherrar um hvað sjávarútvegurinn ætti bágt og fylgdu þar eftir fjöldamörgum forsíðum Morgunblaðsins
þar sem þjóðargjaldþroti var spáð, yrðu veiðigjöld innheimt og fjöldagjaldþrotum í sjávarútvegi.
Raunin hefur hins vegar verið sú að greinin í heild sýndi yfir 200 milljarða
króna hreinan hagnað á árunum 2009-2012, samkvæmt skýrslum Hagstofunnar. Veiðigjöldin, samkvæmt ríkisreikningi námu 17 milljörðum á þessu
tímabili. En það vekur athygli að árið 2008 kom ekki króna í ríkissjóð af
veiðigjöldum. Menn eru því engu að ljúga þegar þeir segja að veiðigjöld hafi
margfaldast undir vinstri stjórninni.
En það er fleira sem vekur athygli í þessu sambandi. Sjávarútvegsfyrirtækin
eru meðal allra helstu bakhjarla núverandi stjórnarflokka. Þegar styrkir til
þeirra frá sjávarútvegsfyrirtækjum eru teknir saman, má sjá að þeir hafa
fengið á milli 90 og 95 prósent af öllum styrkjum sjávarútvegsfyrirtækja til
stjórnmálastarfsemi. Þetta eru fyrirtæki sem fá úthlutað 75 prósentum af
kvótanum við Ísland, næstum öll stærstu og öflugustu fyrirtækin. Fyrirtæki
sem hafa skilað eigendum sínum hundruðum milljóna og milljörðum í
vasann undanfarin ár.
Fólki finnst talan kannski ekki há, 40 milljónir króna handa stjórnarflokkunum. En þegar 40 milljónir verða að 10 þúsund milljónum á innan við
tveimur árum, er varla annað hægt en að spyrja sig hvort þetta hafi ekki
verið arðbær fjárfesting.
Ingimar Karl Helgason

Endurræsing
á gleðidögum

Á

dögunum las ég bók sem fjallaði um hreyfingu og líkamsrækt. Þar var sagt frá því að
það er ekki bara nauðsynlegt að endurræsa tölvur, það þarf líka að endurræsa líkamann. Höfundar bókarinnar
sögðu að með því að gera fjórar æfingar
daglega mætti ná þessu markmiði. Við
þurfum að:
1. Rúlla okkur eins og ungabörn,
2. Skríða eins og börn,
3. Rugga okkur á fjórum fótum og
4. krossa hné í olnboga.
Sé þetta gert daglega skilar það ár-

angri, líkaminn endurnærist og endurræsist og rifjar aftur upp hvernig það
var að hreyfa sig þegar við vorum
pínuponsulítil.
Við þurfum að verða eins og börnin
sögðu höfundar líkamsræktarbókarinnar. Eitthvað svipað er haft eftir Jesú
Matteusarguðspjalli: „Nema þér snúið
við og verðið eins og börn, komist þér
aldrei í himnaríki.“ Kannski átti hann
við að við þyrftum að hreyfa okkur
eins og börn. Kannski var hann að
tala um að endurræsa hjartað og hugannn. Slíkar æfingar gætu t.d. byggt á

Reykjavík vikublað
17. Tbl. 5. árgangur 2014
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„

Vandi ríkisstjórnarinnar er mikill nú í upphafi þings. Sá vandi er
tvíþættur. Annars vegar er sá innanbúðarvandi sem þjóðin hefur fylgst
með í vaxandi undrun síðustu vikur
og mánuði. Vandi sem á rætur í
píramídakerfi gömlu flokkanna, og
einkennist af brjóstumkennanlegu eiginhagsmunapoti og valdabrölti. Í slíku

kerfi fer lítið fyrir
bræðralagi
og
systurþeli. Þar gildir
réttur hins sterkari
og þar er grunnt á
hefnigirnina ef einhverjum finnst við sér stjakað.“
Kristín Halldórsdóttir, þingkona
Kvennalistans, á Alþingi 1985.

héðan og þaðan …
Vill hrósið

Þingmaðurinn Brynjar Níelsson setur
fram áhugaverða sýn á bloggsíðu
sinni. Eins og venjulega skammast
hann út í „vinstri menn“ fyrir að vinna
að endurreisn eftir hrun í boði hans
eigin flokks, og neitar því að ríkisstjórnin núna sé verklítil. Hann
þakkar henni meðal annars fyrir
að samningar hafi náðst við þorra
launafólks. Þetta er undarlegt afrek í
ljósi þess að allt landið
logar í verkföllum og
kjaradeilum, lög hafa
verið sett á lögmætar
aðgerðir og árið ekki
einu sinni hálfnað.
En Brynjar vill
greinilega hrós
fyrir þetta.

Lýðræðið

Þeim brá nokkuð
Pírötum í Kópavogi þegar þrír
óþekktir menn
röðuðu sér í efstu
sætin á lista flokksins í netkosningu um sæti á lista fyrir
bæjarstjórnarkosningarnar. Kenningar eru uppi um að „smalað“ hafi
verið fyrir prófkjörið, en 25 greiddu
þar atkvæði um 11 frambjóðendur.

Íslenska leiðin

Það vekur furðu hjá mörgum að
tonnatak virðist vera í ráðherraþví hvernig börn nálgast annað fólk
og umhverfið:
1. Þau sýna traust,
2. þau gefa af sér skilyrðislausa ást,
3. þau hafa vonarríka afstöðu til lífsins,
4. þau gefa mikið af því sem er
ókeypis en getur breytt heiminum:
Brosum.
Nú eru gleðidagar í kirkjunni. Það
eru dagarnir fimmtíu frá páskum til
hvítasunnu. Páskadagarnir fimmtíu
einkennast af gleði, umhyggju og bjartsýni. Má ekki hugsa sér að nota þennan
tíma til að endurræsa líkamann með
því að hreyfa sig eins og barn og endurræsa hugann og hjartað með því að
nálgast annað fólk og umhverfi okkar
eins og börnin gera? Með því að brosa

stólnum í innanríkisráðuneytinu.
Bæði í Kastljósi og DV hefur verið
bent á ýmsar mótsagnir í máli ráðherra í lekamálinu, bæði í fjölmiðlum
og á Alþingi. Einnig hefur verið bent á
að pólitískir aðstoðarmenn hafa orðið
margsaga í málinu. Víst er að fólk í
öðrum löndum hafa sagt sig frá ráðherrastólum af minna tilefni en lögreglurannsókn. Innanríkisráðherrann
talaði um „ljótan
pólitískan leik“
á Alþingi. Sumir
spyrja hvort ráðherrann hafi
verið að horfa
inn á við.

Gleðibankinn

Aldrei þessu
vant virðast Íslendingar ekki
hafa ákveðið
fyrirfram að
nú vinnum við Eurovision. Það var
því ánægjulegt en jafnframt óvænt
að heyra orðið „Iceland“ lesið upp
á þriðjudagskvöldið, síðast í röðinni, þegar tilkynnt var um hvaða
lög kæmust á lokakvöldið í kvöld.
En þrátt fyrir að væntingarnar hafi
verið jarðtengdar hingað til er aldrei
að vita hvað gerist í kvöld. Líklega er
ekki úr vegi að setja á sig bjartsýnissólgleraugun og fara strax reikna
hagræn áhrif þess að halda Eurovision
á Íslandi.

Höfundur er
Árni Svanur Daníelsson,
vefprestur og bloggar
á www.vefprestur.is.

og mæta öðrum í umhyggju og hlýju,
með því að sýna ást í verki, að treysta
því að allt fari vel.
Ertu til í að endurræsa?

Leita að Reykvíkingi

J

ón Gnarr borgarstjóri hefur hafið
leit að Reykvíkingi ársins. Óskað er
ábendinga um manneskju sem verið
hefur öðrum til fyrirmyndar, segir í tilkynningu frá borginni. Þetta er í fjórða
sinn sem þetta er gert, en í tilkynningu borgararinnar segir að þessi fyrir-

myndarmanneskja gæti til dæmis verið
einhver sem heldur borginni hreinni, t.
d. með því að tína upp rusl, eða einhver
sem haft hefur jákvæð áhrif á nærumhverfi með ólaunuðu framlagi eða gert
Reykjavíkurborg gott á undanförnum
árum með öðrum hætti.

Í fréttum

Sjálfstæðið

Greint hefur verið frá því að breskir
fjárfestar vilji leggja rafmagnssæstreng hingað til lands. Málið mun
vera komið vel af stað. En hins vegar
er ekki að sjá að nein umræða hafi
farið fram hér á landi um skynsemi
þess að virkja út um allt til orkusölu
úr landi. Þess utan má spyrja hvort
eitthvað hafi verið rætt um hvort
það sé gáfulegt að erlendir aðilar
yrðu algerlega ráðandi um slíka
framkvæmd.

Ekki í bíó

Sambíóin ráku tvær stúlkur úr vinnu
fyrir að nýta málfrelsið og ræða
kynjamisrétti á vinnustað sínum.
Þetta er auðvitað hneyksli. Enda
þótt Sambíóin hafi nú boðið þeim
vinnu að nýju hlýtur fólk að spyrja
sig hvort svo hefði verið gert, hefði
ekki verið fyrir nokkra fjölmiðlaumfjöllun og yfirlýsinga þúsunda um
að sniðganga Sambíóin. Annars
hlýtur að vekja athygli að það tók
Sambíóin heila viku að bregðast
við og kallaði brottreksturinn þá
„mistök“.

Óraunhæft

Embætti ríkisskattstjóra segir
að óraunhæft sé
að fólk geti sótt
um „leiðréttingu“
húsnæðislána
15. maí. Það er á
fimmtudaginn.
Málið hefur ekki
verð afgreitt sem lög frá Alþingi.
Þetta er þó það sem boðað var,
en fólk er víst farið að taka yfirlýsingum forsætisráðherrans með
nokkrum fyrirvörum. En það að
mörgu að huga í þessu máli, og
alþingismenn hljóta að hugsa um.
Málið er eiginlega óraunhæft enda
þótt athugasemdir ríkisskattstjórans
séu tæknilegs eðlis. Fjöldamargir
hafa bent á marga alvarlega galla
á þeirri hugmynd að greiða niður
skuldir sumar. Í fyrsta lagi veitti ríkissjóði ekki af því að grynnkað væri
á skuldum hans, í öðru lagi stendur
til að greiða niður skuldir margra
sem ekki þurfa á því að halda. Í
þriðja lagi eru fjölmargir sem sem
verða útundan hjá ríkisstjórninni,
þrátt fyrir að vera með verðtryggð
lán, fyrir utan auðvitað alla aðra
sem lentu í sama „forsendubresti“
og fá ekki neitt, til dæmis fólk á
leigumarkaði, fyrir utan alla þá
sem fengu aðstoð í skuldavanda í
tíð síðustu ríkisstjórnar.

Mótbyr

Borgarráð ákvað að falla frá því að
kynna hverfaskipulagið sem lengi
hefur verið í undirbúningi með þátttöku allra flokka. Það gerðist eftir
fjölmiðlastorm með dyggri þátttöku
sjálfstæðismanna þar sem fullyrt
var að taka ætti heilaga bílskúra í
Vesturbænum eignarnámi. Víst er
að ekkert í þá veru hefur staðið til,
en það er forvitnilegt að fylgjast með
því hvernig markvissir útúrsnúningar geta orðið til þess að góðar
hugmyndir séu settar til hliðar.
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_
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BESTI SPORTJEPPINN 2013
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MESTA ÁNÆGJAN

_ J.D. Power | 2013

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

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

Sparaðu með

skyactiv

Ný tækni frá Mazda

beinskiptur 4wd frá 5.590.000 kr.
sjálfskiptur 4wd frá 5.890.000 kr.

Mazda CX-5 hefur hlotið mörg virtustu verðlaun bílgreinarinnar og þar á meðal valinn bíll ársins í Japan. Bandaríska
umferðaröryggisstofnunin IIHS valdi Mazda CX-5 sem Top Safety Pick árið 2014 og bílablaðamenn L’Annuel de l’automobile
völdu CX-5 sem besta sportjeppann sama ár. Samkvæmt könnun Kelley Blue Book í Bandaríkjunum hafa Mazda bílar lægsta
5 ára rekstrarkostnaðinn og Mazda CX-5 sigraði í sínum flokki í ánægjukönnun J. D. Power.
Kynntu þér verðlaunabílinn Mazda CX-5. Komdu í reynsluakstur.

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

10. maí 2014

VIKUBLAÐ

6 REYKJAVÍK

Borgarstjórnarkosningar 2014

atli@thorfanndal.com

Misskildi ekki Laxness
„Ég gekk til liðs við Framsóknarflokkinn haustið 2012,“ segir Sveinbjörg
Birna Sveinbjörnsdóttir, oddviti Framsóknarflokksins, aðspurð hvað hafi
dregið hana í stjórnmálin.
„Það er eiginlega bara ein ástæða
fyrir því að ég vel Framsóknarflokkinn. Þegar ég bjó úti í Lúxemborg þá
var hrunið og ég fór eiginlega bara í
netbindindi. Ég felldi tár við að sjá
hvern draum Íslendinga á eftir öðrum
hrynja í október 2008. Ég upplifiði
sjálf úti að horft var á kreditkortið
mitt og sagt: „You are a daughter, we
don't accept the card.“ Þetta var allt
rosalega erfitt,“ segir Sveinbjörg. Það
eru semsagt skuldamálin sem draga
þig í pólitík? „Það eru skuldamálin og
Icesave sem draga mig fyrst og fremst
að Framsóknarflokknum.“
Öfgalausi flokkurinn
„Þegar maður kynnist starfinu í Framsókn þá sér maður að Framsóknarflokkurinn er ekki öfgaflokkur til
hægri eða vinstri. Ég vil leggja málin
þannig upp og vinna þau að skynsemi
og röksemd. Framsókn er rökhyggjuflokkur og við vitum hvernig þjóðfélög
fara sem reka sig alveg til hægri eða
vinstri.“
- Þú segir þetta: Að Framsókn sé ekki
öfgaflokkur en það er sannarlega upplifun margra að Framsókn sé einmitt
öfgaflokkur. Séu nefnd dæmi þá má
nefna að þingkona flokksins hefur
kallað eftir að hælisleitendur gangi
með öklaband og það finnst mörgum
mjög öfgafullt. Utanríkisráðherra hefur
gert tilraun til að ritskoða ríkisfjölmiðilinn og forsætisráðherra keyrir á mjög
harðri stéttaorðræðu þar sem fólk er
sakað um að ganga erinda elítunnar.
Ertu viss um að Framsókn sé öfgalaus
rökhyggjuflokkur en ekki rómantískur
öfgaflokkur sem hoppaði yfir upplýsinguna?
„Já ég er rosalega rómantísk. Ég get
ekki svarað fyrir afstöðu þessa þingmanna og ráðherra flokksins sem þú
ert búinn að nefna hér. Það get ég ekki
en ég get aftur móti sagt að stefna
Framsóknarflokksins eins og hún
birtist og er samþykkt af grasrótinni
er eitthvað sem ég vil vinna eftir. Ég
hef ekki verið í þeirri stöðu sem þessir
aðilar eru í og get ekki svarað fyrir

það. Sumum finnst það sem þú nefnir
öfgar og ég get alveg skilið það en ég
get skilið að sumum finnist það ekki.
Við eigum öll rétt á okkar skoðunum.“
Samábyrgð
- Þú sem oddviti getur ekki borið
ábyrgð á öllu sem flokkurinn gerir. Hins
vegar erum við með flokkakerfi vegna
þess að flokkar eiga að tryggja samábyrgð á verkum flokksins og fulltrúa.
Þess vegna er mikilvægt að lesendur
viti hvernig þú sérð þessa samábyrgð
þína og ykkar í Framsókn á gjörðum
eigin fulltrúa?
„Ég get ekki svarað fyrir það, ég átta
mig ekki almennilega á því.“
- Ef við tökum dæmi; nú er nokkuð
ljóst, og raunar bara framsóknarmenn
sem deila nokkuð um það, að stóra
kosningaloforðið um skuldaniðurfellingu verður svikið. Hver er þín ábyrgð
á þessum verkum flokksins og hvernig
stendur þú undir eigin ábyrgð?
„Ég er að koma heim úr fjögurra
vikna fríi og þegar ég fór út þá var ekki
búið að leggja fram þetta frumvarp.
Ég er ekki búin að sjá þetta frumvarp.
Ég hef ekki kynnt mér þetta nákvæmlega.“
- Ég er ekki að reyna að klekkja á þér
en þú ert formaður framsóknarkvenna
og oddviti í Reykjavík. Hversu ánægð
ertu með niðurstöðuna?
„Ég er ekki búin að kynna mér frumvarpið og ekki búin að sjá drögin en
ég fór vel yfir tillögurnar sem komum
fram og þær voru ekki í samræmi við
mínar væntingar. Ég trúi því aftur á
móti að þeir sem stóðu að þessu hafi
verið að reyna að gera eins vel og þeir
geta.“
- Hver er þá þín ábyrgð sem framsóknarkona?
„Ég breyti því ekki sem gerist á Alþingi. Þar eru 63 þingmenn og nokkrir
eru framsóknarmenn en við vinnum
svo með öðrum stjórnarflokk.“
Sjálfstætt fólk
og Salka Valka
Sveinbjörg hefur búið víða og upp-

lifað margt. Á unglingsárunum stundaði hún nám í kaþólskum stúlknaskóla í Frakklandi. Þá starfaði hún í
pílagrímaflugi Atlanta og bjó eins og
áður segir í Lúxemborg. Í viðtalinu
kom fram að hún les mikið. „Ég segi
alltaf við börnin mín að manni endist
ekki ævin til að gera öll þau mistök
sem hægt er að gera og til þess eru
bækur.“
- Hvað með Laxness?
„Ég hef lesið Sjálfstætt fólk, Atómstöðina og Sölku Völku líka.“
- Ferðast mikið, Lesið Laxness en ert
í Framsóknarflokknum. Misskildir þú
nokkuð Laxness?
„Ég misskildi ekki Laxness,“ svaraði
Sveinbjörg hlægjandi en viðurkennir
þó að þegar hún las bækur hans í
menntaskóla þótti henni skilaboðin
nokkuð kommúnísk. „Ég var mjög
heit, sérstaklega þegar ég las Sölku
Völku í menntaskóla. Þá var ég með
kaupfélagshugsjónina í Versló þar sem
flestir studdu Sjálfstæðisflokkinn. Ég
man að ég hugsaði sem svo að allir
íslenskukennararnir okkar væru örugglega kommúnistar. Svo var það
auðvitað ekki.“
Alþjóðleg fallkönnun
Sveinbjörgu eru menntamálin hugleikin og vill áherslu á þau í komandi
kosningum. „Við erum komin með
alþjóðlega fallkönnun um hvernig
börnin okkar standa. Það er mjög sárt
fyrir foreldra,“ segir hún og spyr hvort
of mikil áhersla á steypu og flottar
byggingar séu skólakerfinu til trafala.
„Sumstaðar í borginni t.d. í Norðlingaholti eru mjög flottir skólar og fullt af
steypu. Ég spur hvort steypan lækni
fólk.“ Sveinbjörg nefnir flugvöllinn
í þessu samhengi og segist vilja forgangsraða þeim fjármunum sem kostar
að færa flugvöllinn frekar í menntakerfi borgarinnar.
Borgin byggi
Sveinbjörg vill sjá Reykjavík fara með
beinum hætti í uppbyggingu húsnæðis.
„Núverandi meirhluti segist vera að
beita sér fyrir byggingu 3500 íbúða
en það eru allt verktakar sem eru að
byggja þetta. Mig langar að kalla eftir
því hvað Reykjavík ætlar að byggja.“

Atli Þór Fanndal

„Þessi umræða um gjaldeyrishöftin snýst raunverulega um flugvöllinn,“ segir
Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, oddviti Framsóknarflokksins.

- Þú vilt þá að Reykjavík komi með
beinum hætti að byggingu íbúða?
„Já, og fyrir því eru mörg rök. Í fyrsta
lagi hefur það sýnt sig í hundruð ára að
fasteignir eru öruggustu fjárfestingar
sem til eru. Þeir sem töpuðu á bankahruninu töpuðu öllum bréfunum
sínum. Þeir sem áttu fasteignir…“
- Töpuðu líka ansi miklu?
„Já en sjáðu til fasteignaverðið er
komið hærra en það stóð fyrir hrun.“
- Rétt en þó aðeins ef þú leiðréttir ekki fyrir
því að krónan missti um 40% að virði sínu.
„Þessi umræða um gjaldeyrishöftin
snýst raunverulega um flugvöllinn.
Þetta er ákveðin þrautalending fyrir
krónueigendur. Það er þess vegna sem
er svona mikill þrýstingur á að flugvöllurinn fari.“
Hræggammarnir
á flugvellinum
Sveinbjörg vildi ekki skýra þennan þátt
í flugvallamálinu þegar gengið var eftir
því en sagði þó: „Ég ætla ekki á meðan
gjaldeyrishöftin eru að veita fjárfestum
það svigrúm að fjárfesta þarna. Þeir geta

fjárfest með mér í úthverfum og styrkt
Reykjavík.“
- Hvers vegna metið þið málin svo að
flugvöllurinn sé kosningamál núna en
ekki í næstu kosningum hann verður til
2022?
„Það tengist í fyrsta lagi öryggissjónarmiðum. Að við séum með öryggisbraut þvi ef við höfum hana ekki
þá eru 35 dagar á ári sem ekki er hægt að
fljúga til Reykjavíkur. Eftir það verður
svo auðvelt að segja að hann verði bara
að fara því þá er hann kominn undir
staðla.“
Slægir stjórnmálamenn
„Ég er mjög klár, ég er yfirleitt mjög
fljót að átta mig á aðstöðunni og er með
gott pólitískt nef. Ég er hins vegar ekki
mjög góð í að skíta út og taka einhverja
gamla vinkla í pólitík enda ætla ég ekki
aðs tanda fyrir það,“ segir Sveinbjörg
aðspurð hvort hún sé nægilega slóttug
til að vera stjórnmálakona. „Ég held að
ég hafi allt að bera til að vera ofboðslega góður leiðtogi og fyrirmynd fyrir
borgarbúa.“

Eldhúsinnréttingar
Einstök gæði á góðu verði
og vaxtalaus greiðsludreifing í 12 mánuði

Innréttingar
Skrifstofuhúsgögn
BoConcept

XEINN IX 13 02 002

Þín veröld

Löður er með
á allan bílinn
Rain-X býður upp á fullkomna yfirborðsvörn
Rain-X verndar bílinn, eykur útsýni og öryggi
Hreinn bíll eyðir allt að 7% minna eldsneyti

Opið allar helgar!

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

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

Aldrei

löng bið!
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Fjárhagslega hagstætt
að halda Eurovision á Íslandi
Áhugi Hauks Johnson á Eurovision kviknaði þegar hann var 7 ára, árið sem
Sigríður Beinteinsdóttir og Grétar Örvarsson fluttu lagið Eitt lag enn. Það
kvöld bar hann út blaðið með bróður sínum, enginn var á ferli en gríðarleg
fagnaðarlæti heyrðust innan úr húsum þegar Ísland fékk stig, „Þarna áttaði
ég mig á því að þetta væri eitthvað stórfenglegt. Næstu ár tók ég svo upp
keppnirnar og horfði á þær nær daglega eftir skóla.“ Haukur verður við
keppnina í Kaupmannahöfn í kvöld, en hann hefur ýmsa snertifleti við
þetta merkilega menningarfyrirbæri sem Eurovision sannarlega er.
Úrslit í Evrópsku söngvakeppninni,
Eurovision, ráðast í Kaupmannahöfn
í kvöld. Keppnin er með elsta sjónvarpsefni í heimi, var fyrst haldin 1956
en Íslendingar þreyttu frumraun sína
1986 með Gleðibankanum ódauðlega. Fjölbreytni laganna er mikil og
hefur í gegnum tíðina mátt heyra allt
frá ljúfum írskum melódíum yfir í
þungarokk finnsku hljómsveitarinnar
Lordi sem vann keppnina árið 2006.
Í kvöld eru það drengirnir í Pollapönki
ásamt bakraddasöngvurunum Snæbirni Ragnarssyni og Óttari Proppé
sem koma fram fyrir Íslandshönd
og flytja lagið Enga fordóma eða No
Predjudice í þýðingu tónlistarmannsins
John Grant.
Eurovision vinir frá
Panama og Nýja-Sjálandi
Haukur segir að það hafi ekki komið sér
á óvart að framlag Íslands hafi komist í
úrslitakeppnina í kvöld, það eigi fullt
erindi þangað auk þess sem íslensku
þátttakendurnir beri virðingu fyrir
keppninni og það skipti máli. Sjálfur
átti Haukur, lagið Amor í undankeppni
sjónvarpsins og vonast til að taka þátt
aftur síðar. Í fimmta sinn á sjö árum
mun Haukur verða staddur á úrslitakeppninni í kvöld en hann á marga
Eurovision-vini sem hittast aðeins við
þetta tilefni. Þeir koma ekki aðeins frá
Evrópu heldur einnig frá Venesúela,
Panama og Nýja-Sjálandi.
Áhorfendur á annað
hundrað milljónir
Árið 2011 skrifaði Haukur BA ritgerð
sína í hagfræði og bar hún titilinn
Væri þjóðhagslega hagkvæmt að halda
Eurovision á Íslandi? Kostnaðarábatagreining. Í ritgerðinni tók hann mið af
keppninni í Noregi 2010 sem hafi verið
langt frá því sú ódýrasta og telur hann
að Íslendingar gætu sloppið með tölu-

vert lægri upphæð. Mestur kostnaður
væri tengdur tækja –og sviðsbúnaði
en þar á eftir kæmi launakostnaður.
Styrkur frá Sambandi evrópskra sjónvarpsstöðva auk miðasölu kæmi á móti
og metur Haukur það svo að tekjur
RÚV af verkefninu myndu duga fyrir
meira en helmingi kostnaðarins. Þá
ætti eftir að taka inn í reikninginn afleiddan þjóðhagslegan ávinning af t.d.
komu ferðamanna og blaðamanna sem
og landkynningu sem erfitt sé að mæla
í krónum. „Ég studdist þá við það að
opinberir aðilar töldu fullsannað að
átakið Inspired by Iceland hafi „borgað
sig“ en það kostaði 700 milljónir og er
talið hafa náð athygli um 6,5 milljón
manns. Á sama tíma eru áhorfendur
Eurovision vel á annað hundrað milljóna og því áætlaði ég að verkefni myndi
skila allavega jafnmiklum árangri og
Inspired by Iceland.“ Frá árinu 2010
hefur verið lögð áhersla á að minnka
umfang keppninnar og voru „aðeins“
seldir 10.000 miðar á keppnina í kvöld
sem er það minnsta í mörg ár. Miðað
við þessar forsendur var þjóðhagslegur
ávinningur af því að halda Eurovision
á Íslandi um 200 milljónir, sem er ekki
svo mikið, en ég held hins vegar að ef
Inspired by Iceland var 700 milljóna
virði þá hljóti Eurovision að vera virði
nokkurra milljarða hið minnsta. Hann
segir það aðeins tímaspursmál hvenær
Ísland vinni keppnina, það þurfi bara
að gefa Evrópu rétta lagið og þá sé þetta
komið. Önnur lönd, líkt og Ísrael eigi
minni möguleika því það hafi margar
þjóðir pólitískt á móti sér.
Menning og saga
sameinar þjóðirnar
Árið 2005 skrifaði Íris Davíðsdóttir
stjórnmálafræðingur ritgerðina Á
hverju byggjast ríkjabandalög: kosningahegðun einstakra ríkja í Söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva. Hún

Eurovision fararnir stíga á sviðið í kvöld.

segist hafa komist að þeirri niðurstöðu
að ástæða þess að grannþjóðir kjósi
hver aðra sé helst sú að þær eigi sér
svipaða menningu og sögu, þó pólitík
geti líka haft einhver áhrif. Keppnin
sé einskonar micro útgáfa af alþjóðasamskiptum og það að það sé keppt í
söng milli þjóða líkt og í íþróttum sé
sérstakt út af fyrir sig og geti ýft upp
ákveðna þjóðernishyggju. Viðburðir af
slíkri stærðargráðu, hvort sem um er
um að ræða íþróttir eða tónlist séu oft
notaðir til að vekja athygli á ákveðnum
málefnum og verði því til að mynda
áhugavert að fylgjast með stigagjöfinni
á milli Rússlands og Úkraínu í kvöld í
ljósi frétta þaðan undanfarið.
„Þá segir maður já“
Snæbjörn Ragnarsson, einn þeirra
sem stíga á svið í Kaupmannahöfn
í kvöld segir að mikil gleði og kátína
ríki innan hópsins sem sé stórkostlega dínamískur og aðal undirbúningurinn fyrir úrslitin hafi helst falist
í að viðhalda gleðinni sem hafi verið
auðvelt.
Markmiðið hafi verið fyrst og fremst
að komast í úrslitin en hann sé
persónulega tilbúinn í að rústa keppninni. Aðspurður hvort hann eigi sér
uppáhalds lag í keppninni segist hann
ekki hafa heyrt þau öll, „ Ég er enn að
díla við þá staðreynd að mér finnst
ungverska lagið skemmtilegt. Það er
sjokkerandi.“ Snæbjörn sem er einn
meðlima þungarokkshljómsveitarinnar Skálmöld hefur að eigin sögn
ekki verið í hópi mestu áhugamanna
um söngvakeppnina; „ Ég var bara
beðinn um að vera með í þessu. Og
þegar maður fær spurninguna „Ertu
til í að syngja bakraddir með Óttarri
Proppé?“ þá segir maður já. Það er
þannig.“ En hver ætli sé helsti munurinn á að spila með Skálmöld og að
taka þátt í Söngvakeppni Evrópskra
snjónvarpsstöðva? „Einu sinni var ég
landsliðsmaður í frjálsum íþróttum.
Að keppa í Eurovision er eiginlega
líkara þeim kúltúr. En það er margt
svipað í kringum þetta, eldheitir aðdáendur og múgsefjun. Það hentar þó
betur að svitna með Skálmöld. Þessi
samfestingur er heldur skjólgóður
fyrir heitfengan mann.“

Hildur
Björgvinsdóttir

Haukur Johnson reiknaði út hagræn
áhrif þess að halda keppnina hér.

Íris Davíðsdóttir rannsakaði ríkjabandalög í kosningunni.

Þegar maður er spurður hvort maður vilji syngja bakraddir með Óttari Proppé
þá segir maður já, segir Snæbjörn Ragnarsson úr Skálmöld.

Pollapönkarar á sviðinu. 

Mynd: Sander Hesterman (EBU).

Það var mikið fagnað þegar Ísland komst áfram.  Mynd: Andres Putting (EBU).

Ekki missa af ...
…Fjölmenningardegi Reykjavíkurborgar. Skrúðganga
fer frá Hallgrímskirkju í dag kl.13, gengið verður niður
Skólavörðustíg og endað í Ráðhúsinu
þar sem verður markaður með handverki og mat frá hinum ýmsu löndum.
Skemmtidagskrá verður í Tjarnarbíói
milli kl.13:30 og 17.
…Meistar a hendur.
Í dag kl.16 opnar yfirlitssýning á verkum
Ásmundar Sveinssonar
í Ásmundarsafni. Á
sýningunni verða verk sem spanna
feril Ásmundar í heild, meðal annars
sveinsstykki hans, útskorinn stóll frá
námsárum hans 1915-1919 hjá Ríkharði Jónssyni og höggmyndir sem

hann gerði sem nemandi við sænsku
ríkisakademíuna.
…James McVinnie
sem leikur í Mengi,
Óðinsgötu 2, miðvikudaginn 14.maí kl.21.
James McVinnie leikur bæði á orgel
og hljómborð og hefur leikið með
listamönnunum Nico Muhly, Graham
Ross og Richard Reed Parry (Arcade
Fire). Miðaverð 2.000kr.
…Tónleikum útskriftarnema.
Þessa dagana halda nemendendur
við tónlistardeild Listaháskóla Íslands útskriftartónleika sína víða
um bæinn. Hafa nemendurnir ýmist
lagt stund á tónsmíðar, á ákveðið
hljóðfæri eða í söng og býðst gestum
að hlýða á afraksturinn. Ókeypis
er inn á flesta tónleikana og nánari
upplýsingar má finna á heimasíðu
listaháskólans, lhi.is.
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Stjórnarflokkarnir fengu 95 prósent
af styrkjum sjávarútvegsfyrirtækja

Ingimar Karl
Helgason

Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn fengu um 95 prósent af
öllum styrkjum fyrirtækja í sjávarútvegi til stjórnmálaflokka á árunum
2009-2012. Þetta kemur í ljós þegar farið er yfir uppgjör stjórnmálaflokkanna sem send hafa verið til Ríkisendurskoðunar. Uppgjör fyrir kosningaárið 2013 eru ekki komin til Ríkisendurskoðunar. Um þrjátíu fyrirtæki
sem styrktu flokkana tvo fá úthlutað um 75 prósentum af öllum kvóta á
Íslandsmiðum og ætla má að séu helstu greiðendur veiðigjalda.
Samkvæmt lögum um fjármál stjórnmálastarfsemi þurfa flokkar og frambjóðendur að upplýsa um alla styrki
frá lögaðilum. Auk þess má hver og
einn ekki styrkja stjórnmálaflokk
eða stjórnmálamann um meira en
400 þúsund krónur. Þar segir einnig
að telja skuli saman framlög tengdra
aðila.
Þegar litið er yfir framlög lögaðila
til Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins, Samfylkingarinnar og
Vinstri grænna, má sá að fyrirtæki í
sjávarútvegi hafa styrkt flokkana um
samtals ríflega 40 milljónir króna.
Vinstri græn fengu áberandi
minnst, innan við hálfa milljón króna
á þessum fjórum árum. Næst minnst
fékk Samfylkingin, um tvær milljónir.
Þegar styrkir til núverandi stjórnarflokka eru kannaðir blasir hins vegar
við töluvert önnur mynd. Þannig
námu styrkir til Sjálfstæðisflokksins
um 27 milljónum króna á tímabilinu
og styrkir til Framsóknarflokksins um
13 milljónum. Í allt fengu þessir tveir

flokkar því um 95 prósent allra styrkja
sem sjávarútvegsfyrirtæki veittu flokkunum fjórum á árunum 2009-2012.
Framsókn
Þegar framlög til Framsóknarflokksins eru könnuð nánar má sjá að helstu
styrktaraðilar flokksins í sjávarútvegi
eru í hópi kvótamestu útgerða landsins.
Nefna má Brim, Ísfélag Vestmannaeyja, Vinnslustöðina í Vestmannaeyjum, Samherja, Síldarvinnsluna,
Hraðfrystihúsið Gunnvör, Þorbjörn og
Vísi í Grindavík og HB-Granda. Einnig
eru þarna félög líkt og Hvalur hf. en
félagið átti á tímabilinu stóran hlut
í HB-Granda, auk Kaupfélags Skagfirðinga sem hér er talið með, enda á
kaupfélagið Fisk Seafood að öllu leyti.
Sjálfstæðisflokkur
Sömu fyrirtæki eru áberandi meðal
þeirra sem styrktu Sjálfstæðisflokkinn á tímabilinu. Í 27 milljóna króna
upphæðinni sem að ofan var nefnd,
eru reyndar einnig styrkir frá fyrir-

Lunginn af allra stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins styrkti veitti stjórnarflokkunum fé. Þessi félög fá samanlagt úthlutað um 75 prósentum af
kvótanum við Ísland.

Forystumenn stjórnarflokkanna undirrita stjórnarsáttmálann. Framsókn og Sjálfstæðisflokkur fengu yfir 90 prósent
allra styrkja frá sjávarútvegsfyrirtækjum á síðasta kjörtímabili. 
Mynd: Pressphotos.biz.

tækjum líkt og Lýsi og sölufyrirtækinu
Icelandic group. Séu þau tekin út fyrir
sviga lækkar heildarupphæð sjávarútvesstyrkja til Sjálfstæðisflokksins rétt
niður fyrir 25 milljónir króna á tímabilinu, sem er samt sam áður mun hærri
upphæð en hjá nokkrum öðrum flokki.
Algengt er að sjávarútvegsfyrirtækin
hafi látið flokknum í té hæstu upphæð
sem völ er ár, 400 þúsund krónur.
Brim styrkti flokkinn um 1,5 milljónir á tímabilinu, eins og Samherji , HB
Grandi og Gjöfur ehf. Hraðfrystihúsið
Gunnvör lét flokknum í té svipaða upphæð, eins gerði Ísfélag Vestmannaeyja.
Einnig voru mörg fyrirtæki sem létu
flokknum í té um milljón króna á
tímabilinu, líkt og Þorbjörn í Grindavík, Vinnslustöðin í Eyjum, Kaupfélag
Skagfirðinga,
Samfylking og VG
Styrkir til fyrrverandi stjórnarflokkanna Samfylkingarinnar og Vinstri
grænna frá sjávarútvegsfyrirtækjunum
eru áberandi minni en til núverandi
stjórnarflokka. Þannig fengu Vinstri

Hreinn hagnaður veiða og vinnslu nam yfir 200 milljörðum króna árin 2009-12.
Veiðigjöld á sama tíma námu 17 milljörðum króna.

græn einn 400 þúsund króna styrk frá
Brimi árið 2011, 50 þúsund frá Samherja árið á undan, og fimmþúsundkall
frá Vísi í Grindavík kosningaárið 2009.
Samfylkingin fékk samtals styrk frá 7
sjávarútvegsfyrirtækjum á tímabilinu,
alls um tvær milljónir króna. Í engu
tilviki var um að ræða hámarksupphæð styrkja.
Tengdir aðilar
Athygli vekur að fyrirtæki sem tengjast
mjög innbyrðis hafa styrkt núverandi
stjórnarflokka dyggilega.
Nefna má tengsl Samherja og Síldarvinnslunnar, en á tímabilinu eignaðist
Samherji ráðandi hlut í síðarnefnda
fyrirtækinu. Síldarvinnslunni tengist
svo aftur sjávarútvegsfyrirtækið Gjögur
sem á þar stóran hlut. Þessi þrjú félög
styrktu Sjálfstæðisflokkin um samtals
eina milljón króna árið 2012.
Þá hefur Hvalur hf. verið stór hluthafi í Vogun, sem hefur átt 40 prósenta
hlut í HB Granda. Bæði Hvalur og HB
Grandi styrktu Sjálfstæðisflokkinn
um 6-800 þúsund krónur samanlagt
á hverju þessara fjögurra ára.
Sterk tengsl eru milli félaganna
Brims, KG Fiskverkunar og Vinnslustöðvarinnar í Vestmannaeyjum.
Bræðurnir Guðmundur Kristjánsson, gjarnan kenndur við Brim, og
Hjálmar Þór Kristjánsson, eru hér að
baki. Hjálmar á KG fiskverkun. Saman
eiga þeir Brim og hátt í fimmtungshlut í Vinnslustöðinni í gegnum félagið
Stillu. Séu framlög þessara félaga tekin
saman, má sjá að Brim og Vinnslu-

stöðin styrktu Sjálfstæðsflokkinn um
600 þúsund bæði árin 2012 og 2011,
um samtals 800 þúsund árið 2010 og félögin þrjú, KG, Brim og Vinnslustöðin
um samtals 800 þúsund krónur árið
2009.
Þessi fyrirtæki virðast þó ekki falla
undir ákvæði laganna um tengda aðila. Að minnsta kosti hefur ekki frést
af athugasemdum vegna samanlagðra
styrkja frá þeim.
Veiðigjöld
Mikil umræða hefur verið um veiðigjöld undanfarin ár, en harðar deilur
voru uppi allt síðasta kjörtímabil. Bæði
var almennt veiðigjald hækkað og svo
var lagt á sérstakt veiðigjald sem er
tengt við afkomu greinarinnar í heild.
Í allt námu veiðigjöld 17 milljörðum
króna á þessu árabili, 2009-12 samkvæmt ríkisreikningi. Árið 2008 kom
ekki króna í veiðigjöld, samkvæmt
ríkisreikningi þess árs. Í skýrslum
Hagstofunnar kemur fram að hreinn
hagnaður af veiðum og vinnslu nam
yfir 200 milljörðum króna á árunum
2009-12.
Þegar borin eru saman yfirlit Ríkisendurskoðunar og yfirlit Fiskistofu yfir
þau fyrirtæki sem fá úthlutað mestum
kvóta kvóta, má sjá að handhafar
þriggja fjórðu af fiskveiðiheimildum
á Íslandsmiðum hafa styrkt núverandi
stjórnarflokka.
Fram hefur komið að veiðigjöld voru
lækkuð í sumar og að til stendur að
lækka þau enn frekar með frumvarpi
sem nú liggur fyrir Alþingi.
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Sælkerafiskbúð í Grafarvogi

Svavar Halldórsson

Fátt er betra á sólríkum sumardegi en að fá sér góðan fisk. Ekki er verra er
hann er grillaður. Fiskur er reyndar góður alla daga, ekki síst fyrir heilsu
líkama og sálar. Áður var þverskorna ofsoðna ýsan allsráðandi en nú eru
breyttir tímar. Öld sælkerafiskbúðana er runnnin upp. Ein slík var opnuð
fyrir nokkrum mánuðum í Grafarvogi. Sú heitir Hafið og á sér systur í
Kópavogi. Í báðum er boðið upp á kynstrin öll af skemmtilegum fiskréttum
og segja má að ferð í fiskbúðina sé orðin eins konar ævintýraferð fyrir
bragðlaukanna.
Æskuvinir í fisk-ævintýri
Þetta byrjaði allt árið 2006 þegar tveir
æskuvinir úr Hafnarfirðinum, þeir
Eyjólfur Júlíus Pálsson og Halldór
Heiðar Halldórsson, opnuðu fiskverslunina Hafið í Hlíðasmára í Kópavogi.
Sú búð varð fljótt mjög vinsæl og var
fólk að leggja leið sína þangað víða af
höfuðborgarsvæðinu. Eftirspurnin og
sú staðreynd að engin fiskbúð var starfandi í Grafarvoginum leiddi til þeirrar
ákvörðunar að opna nýtt útibú undir
merkjum Hafsins í Spönginni. Verslunin opnaði í júní 2013 í samráði við
Pál Fannar Pálsson, bróðir Eyjólfs sem
hafði unnið hjá þeim félögum í Kópavogi í mörg ár.
Yngra fólkið
kaupir minni fisk
Flestir viðskiptavinir búðarinnar í
Grafarvoginum eru fjölskyldufólk, frá
þrítugu og upp úr. „Stór hluti er þó
fólk sem er komið yfir sextugt“ segir
Pál Fannar „en það er sá hópur sem
ólst upp við hvað mesta fiskneyslu.“
Í raun sé þetta mjög fjölbreytt flóra af
fólki. „Það er líka ekki endilega þannig
að ákveðin hópur kaupi ákveðna vöru
heldur er það mjög persónubundið
hvort fólk er að kaupa tilbúna fiskrétti eða ferskan fisk.“ Þessi tilfinning
Páls Fannars rímar ágætlega við þær
neyslukannanir Matíst, en samkvæmt
þeim borðar fólk undir þrítugu alltof
lítinn fisk – að leikskólabörnum frátöldum.
Bæði hverfisog sælkerabúð
Páll Fannar segir að fólk geri sér oft
ferð til þeirra úr nálægum hverfum
borgarinnar eins og Grafarholti, Árbæ,
Mosfellsbæ og Breiðholti. „Flestir sem
versla hjá okkur eru þó Grafarvogsbúar sem skýrist að hluta til af því að
Spöngin er ekki beint í alfaraleið. Því
myndi ég segja að við værum hverfisbúð, erum búin að koma okkur vel fyrir
hér og margir sem versla hjá okkur
tala um mikilvægi þess að hafa fiskbúð í hverfinu.“ Vinnslan fyrir báðar
fiskbúðir Hafsins er úti á Granda.
Fiskurinn kemur því klár til sölu upp
í Grafarvog. Tilbúnir fiskréttir eru þó
búnir til á staðnum.
Einfalt og gott
„Margir eru að leita að nánast fyrirhafnalausum máltíðum í amstri dagsins og við höfum verið iðnir við að
prófa okkur áfram þegar kemur að
tilbúnum fiskréttum. Allt eru þetta
okkar eigin uppskriftir og við höfum
þróað margar þeirra í samráði við
fagfólk í matreiðslugeiranum.“ Páll
Fannar segir að ýsan sé enn vinsælust
af ferska fiskinum. „Ferski fiskurinn er
stór hluti af okkar sölu. Það skýrist ekki

„Svo blómstrar líka Fusion eða bræðingsmatargerð, þar sem fólk og veitingastaðir fara ótroðnar slóðir í matargerð,“
segir Páll Fannar Pálsson.

bara af því að fólk er vanafast, heldur
einnig vaxandi áhuga á tegundum eins
og löngu eða skötusel.“
Fólk er opið
fyrir nýjungum
Enda er það auðvitað þannig að margar
af þessum tegundum sem fólk hefur
farið að borða í auknu mæli síðustu ár eru dýrindis kræsingar. „Svo
blómstrar líka Fusion eða bræðings
matargerð, þar sem fólk og veitingahús fara ótroðnar slóðir í matargerð
með framandi uppskriftum, þar sem
fiskurinn er settur í alveg nýjan búning.“ Páll Fannar segir líka að aukinn
áhersla á heilbrigðan lífsstíl hafa sín
áhrif. „Við höfum sett saman nokkra
heilsurétti fyrir fólk sem vill sneiða hjá
sem flestum óæskilegum aukaefnum.
Stendur undir væntingum
Ekki skemmir heldur fyrir að hægt
er að kaupa bæði rófur og kartöflur,
en líka bækur og stórsniðugar græjur
til sushi-gerðar. Matarblaðamaður er
svo heppinn að hafa fengið að smakka
nokkra af tilbúnu réttunum hjá þeim
í Hafinu. Hvort sem um er að ræða
spænsk-skotinn saltfiskrétt, ýsu í fræhjúp eða fiski grillspjót, þá virðist hver
einasti réttur hitta í mark. Þessi litla
fiskbúð í Spönginni í Grafarvogi verðskuldar svo sannarlega að vera kölluð
falinn lítill demantur.
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Vorsýning Diplómadeilda
Myndlistaskólans í Reykjavík
verður haldin í Safnahúsinu við
Hverfisgötu dagana 14. - 18. maí

Umsóknarfrestur í
Diplómadeildir er 3. júní

Útskriftarsýning
Sjónlistadeildar

Myndlistaskólans í Reykjavík
verður haldin að Hringbraut 121
dagana 14. - 18. maí

Umsóknarfrestur í
Sjónlistadeild er 19. maí
m y n d l i s t a s k o l i n n .i s

Sveitarstjórnarkosningar 2014

Gjaldfrjáls grunnþjónusta við börn

Í

síðustu viku birtist hér í Reykjavík
vikublaði grein eftir Skúla Helgason,
frambjóðanda Samfylkingarinnar
til borgarstjórnar, undir yfirskriftinni
“Eflum innra starf í skólunum”. Þar lofar
Skúli öllu fögru, heitir samvinnu við
kennara og skólastjórnendur um miklu
betra skólastarf í Reykjavík.
Batnandi fólki er best að lifa. En það
getur varla talist trúverðugt að setja fram
fögur fyrirheit um samráð og samstarf
eftir að hafa staðið að harkalegri aðför
að skólastarfi í Reykjavík, sameiningum
skóla, uppsögnum skólastjórnenda og
kjaraskerðingum leikskólakennara.
Úrtöluraddir íhaldsfólks
Í greininni tekur Skúli sér auk þess skilgreiningarvald á því sem er mögulegt og
því sem er ekki mögulegt. Hann fullyrðir að það muni enginn geta staðið
við loforð um gjaldfrjálsa leikskóla,
frístundastarf og skólamáltíðir ásamt
öðrum viðfangsefnum á vettvangi
skóla- og frístundar. Skúli þykist hafa
fundið hér óyfirstíganlegan pólítískan
ómöguleika.

óraunhæf stefnumál eða ómöguleg í
framkvæmd. Úrtöluraddir íhaldsfólks ómuðu þá eins og núna - þó allir
flokkar hafi á endanum samþykkt mikilvægi þessara verkefna. Enda hljóta
allir að geta verið sammála um að forgangsraða þurfi fyrir börn.

Höfundur er
Sóley Tómasdóttir
Oddviti VG í Reykjavík

Fullyrðingar Skúla eru hluti af kunnuglegum úrtöluröddum sem því miður
heyrast allt of oft þegar við í Vinstri
grænum höfum sett fram róttækar
tillögur í þágu samfélagsins. Aðgerðir
til að skapa réttlátt samfélag eru alltaf
úthrópaðar sem ómögulegar eða
óraunsæjar af íhaldsmönnum.
Þannig var það á sínum tíma um
heilsdagsleikskóla fyrir öll börn,
skólamáltíðir í grunnskólum og jafnvel hjólastíga og bættar almenningssamgöngur. Allt þóttu þetta einu sinni

Raunhæft og nauðsynlegt
Eina framboðið sem hefur sett fram
útfærða áætlun um framkvæmd helstu
stefnumála sinna, þar með talið verðmiða og áfangaskiptri áætlun um
framkvæmd er Vinstrihreyfingin grænt
framboð. Við höfum sýnt fram á að
með tilfærslu á 0,9% af tekjum borgarinnar getum við innleitt gjaldfrelsi
á fjórum árum. Það er að sjálfsögðu
hægt en til þess þarf kjark og áræðni.
Stefna Vinstri grænna um gjaldfrjálsa grunnþjónustu við börn er ekki
bara raunhæf, heldur nauðsynleg og
ábyrg nálgun til að takast á við sívaxandi fátækt og ójöfnuð í samfélaginu.
Hættum að sporna gegn nauðsynlegum
framförum og vinnum saman að betri
borg fyrir fólkið í borginni.

Almenningssamgöngur fyrir alla?

É

g er mjög hlynnt almenningssamgöngum en samband mitt
við strætó hefur gengið mjög
brösugt. Oft og iðulega þegar ég hef
ætlað mér að taka strætó þá hefur
orðið seinkun eða ferðin jafnvel fallið
niður vegna vélarbilunar. Þetta er ekki
nein ófrávíkjanleg regla, en gerist
nægjanlega oft til þess að fjölskyldan
mín hefur oft orð á þessum ógöngum
mínum. Þessi óheppni mín hefur samt
ekki farið mikið í taugarnar á mér, en
það hefur hins vegar farið alveg hrikalega í mig hversu snemma strætó hættir
að keyra á kvöldin og sömuleiðis að
akstur hefjist ekki fyrr en undir hádegi
um helgar. Þær eru óteljandi ferðirnar
sem ég hef þurft að keyra og sækja
börnin mín í og úr vinnu, skóla eða
íþróttaæfingum vegna þess að strætó
er hættur eða ekki byrjaður að ganga.
Mér finnst hugsunin með almenningssamgöngum hér á höfuðborgarsvæðinu röng. Það virðist sem strætó
eigi að vera fyrirtæki sem ætlað er að

Höfundur er
Helga Þórðardóttir,
frambjóðandi Dögunar í 8. sæti

bera sig fjárhagslega að mestu og vera
sem minnst byrði á sjóðum almennings. Fyrir vikið er strætó vængstíft
fyrirbæri. Það er kannski tilgangurinn
svo að einkabíllinn haldi vinsældum
sínum?
Það er flestum ljóst að góðar almenningssamgöngur eru þjóðhagslega
hagkvæmar. Með góðum almenn-

ingssamgöngum meina ég að strætó
sé raunverulegur valmöguleiki við
einkabílinn. Tíðni ferða á að vera það
mikil að notandi þurfi ekki að kunna
tímatöfluna utan að, heldur bara að
vita hvaða strætó hann á taka. Það
þarf að vera hægt að greiða farið án
sérstakrar fyrirhafnar, þ.e.a.s. líka með
peningum eða greiðslukorti fyrir þá
sem nota strætó sjaldan. Auk þess á
að sjálfsögðu að vera frítt fyrir börn og
framhaldsskólanemendur. Í dag miðast þjónusta strætó við þarfir eigenda
í þröngum skilningi, það er eingöngu
rýnt í bókhaldið. Strætó á fyrst og
fremst að vera þjónusta við almenning.
Einnig eru líkur á því að sveitafélögin
komi til með að stórgræða með minni
notkun á einkabílnum, sem skilar sér í
minna sliti á vegum, færri bílastæðum
og minni mengun. Dögun mun berjast fyrir því að almenningssamgöngur
verði samgöngur fyrir almenning sem
virka og hin jákvæðu áhrif á efnahag og
umhverfi verði nýtt öllum til hagsbóta.

TOPP SKÍÐAFESTINGAR
Á GÓÐU VERÐI SJÖ
Láttu sérfræðinga okkar aðstoða þig

VERSLANIR

EXPO - www.expo.is

MEÐ MIKIÐ
VÖRUÚRVAL

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

Sími: 535 9000

Gæði, reynsla og gott verð!

Þessi mynd Jafnréttisstofu sýnir að þótt dregið hafi saman með launum kynjanna á síðustu þremur áratugum, eru
laun kvenna enn ekki nema tveir þriðju af launum karla.

Vandað nám í framsæknum háskóla
– hvar sem þú ert!
• Viðskiptafræði / BS
Ferðaþjónusta
Markaðssamskipti
Matvælarekstur
• Alþjóðaviðskipti / MS & MIB

• Viðskiptalögfræði / BS

• Alþjóðleg stjórnmálahagfræði / MA

• Lögfræði / ML

• Menningarstjórnun / MA

• HHS: Heimspeki, hagfræði
og stjórnmálafræði / BA

• Háskólagátt

• Forysta og stjórnun / MS

nam.bifrost.is

Kíktu á okkur á
facebook.com/umslag

FRÁ HUGMYND
TIL VIÐTAKANDA
Við getum aðstoðað þig alla leið

Á þeim aldarfjórðungi sem liðinn er frá stofnun Umslags ehf. hefur
fyrirtækið markað sér sérstöðu í prentun, pökkun og dreifingu gagna
fyrir fyrirtæki og stofnanir. Við hrindum óskum viðskiptavina okkar í
framkvæmd og þjónustum þá alla leið, allt frá því að hugmyndin kviknar
og þar til hún er orðin að veruleika í höndum viðtakanda.

HÖNNUN

PRENTUN

PÖKKUN

ÖRYGGI

ÁRITUN

PRENTBOX

Umslag hefur alla tíð lagt ríka áherslu á umhverfismál og við erum því
stolt af því að vera Svansvottað fyrirtæki.

UMHVERFISVOTTAÐ
FYRIRTÆKI
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Sjónvarpsdagskráin >

atli@thorfanndal.com
Borgarstjórnarkosningar 2014
07:00 Barnatími Stöðvar 2
07:00 Supercup 2013
16.10 Golfið
06:00 Pepsi MAX tónlist
Atli Þór Fanndal
08:10 Malcolm In the Middle
16.40 Læknamiðstöðin (20:22) 07:35 Everybody
Loves Raymond
(Kiel - Flensburg)
08:30 Ellen (26:170)
17.25 Friðþjófur forvitni (3:10) 08:00 Cheers (16:25)
17:45 Spænski boltinn
Vilja
selja
bílastæði
„Dögun er róttækur lýðræðisflokkur,“ segir Þorleifur Gunnlaugsson, oddviti
09:15 Bold and the Beautiful
17.50 Geymslan (14:28)
08:25 Dr.Phil
(Real Madrid - Betis)
flokksins, um einkenni og áherslur framboðsins. „Dögun barðist hart fyrir borgarinnar
Dögun vill sjá bílastæðahús
09:35 Doctors (129:175)
19:25
Spænsku
mörkin
18.15borgarTáknmálsfréttir
09:10 Pepsi MAX tónlist
stjórnarskrárbreytingum.
Það varð ekki en við teljum
að hægt
sé að koma
innar seld og það fé sem þar fæst verði
á mjög miklum lýðræðisúrbótum í nærsamfélaginu.“
10:15 Spurningabomban
Frá Svíþjóð til himins
15:30 Kitchen Nightmares
19:55 Supercup 2013
nýtt við uppbyggingu 18.25
almenningssamDreifstýring
hingað koma
erlendis
frá. Að lokum gangna sem um leið18.54
verði liður
í að
11:05 Glee ekki
(8:22)
Víkingalottó
16:20 The Good Wife (19:22)
(Kiel
- Flensburg)
miðstýring
viljum við að borgin taki sérstakt til- fækka bílum í borginni. „Við erum
11:50 Grey’s
Anatomy
(1:24)
19.00
Fréttir
17:05 Britain’s Next Top Model
21:15viðEinvígið
Nesinu
Þorleifur
segir Dögun
leggja mikla
lit til innflytjenda
ráðningaráhjá
ekki á móti einkabílnum
en það
er
áherslu
á
að
vald
og
ákvarðanataka
borginni.“ Sýnt frá skemmtilegu
bara
ekki pláss fyrir19.30
alla þessa
bíla.
12:35 Nágrannar
Veðurfréttir
17:55 Dr.Phil
golfmóti
verði færð úr ráðhúsinu yfir í hverfin.
Með því að efla almenningssamgöngur
13:00
Berndsen
nýju ljósi
19.35
- nýsköpun í
18:40 America’s Funniest
sem haldið er árlegaogtilfækka bílum verður
Það
hafi Kalli
sýnt sig
að þannig ínáist
meiraVölundur
pláss
Ekki stórar
betri meðferð á fé og meiri þátttaka vegaframkvæmdir
fyrir þá sem eru eftir.“ Hann vill
13:25 Covert Affairs (1:16)
iðnaði (2:5)
Home Videos (26:44)
styrktar góðs málefnis
en þar
borgaranna. „Við í Dögun viljum að Þorleifur segir samkomulag borgar- selja bílastæðahús borgarinnar og
að bílastæði
muni
við
hverfisráðin
hafi miklu
meira hlut í innar og innanríkisráðherra,
gert viðurkennir
14:10 Chuck
(10:24)
20.05
Læknamiðstöðin
(5:13)
19:05 Everybody Loves Raykeppa bestusem
kylfingar
landsins
ákvarðanatöku í hverfinu og að séu var í tíð Ögmundar Jónasonar, um það hækka enda verði að gera þau að
14:55 Last Man Standing
20.50 Mótorsystur (5:10)
mond (6:23)
í þrautakeppni.
kosin í hverfunum.“ Þorleifur bendir að ríkið komi með fé til rekstrar al- markaðsvöru.
á15:15
að lagaskylda
sé til aðRush
fjölga borg- menningssamganga
gegn því deildin
að ekki 2013
- Hefur það ekki þótt pólitískt
Big Time
21.10sjálfsmorð
Gátan ráðin (1:3)
19:30 Cheers (17:25)
22:00 Pepsi
arfulltrúum en núverandi meirihluti verði farið í stórar vegaframkvæmdir að ætla að fækka bílum og hækka verð á
15:40
(2:23)
Bletchley
Circle)
19:55 Gordon Ramsay Ultideildin
2013)stæðum? Svolítið eins (The
hafi
óskaðTricky
eftir frestTV
á því.
Dögun sé vera mjög(Pepsí
mikilvægt
samkomulag.
og að taka
pinna
„Almenningssamgöngur
hafa
snarúr
handsprengju
en
kasta
henni
ekki?
hins
vegar Kalli
opin fyrir
að sú fjölgun
16:05
kanína
og komi
félagar
mate Cookery Course (2:20)
Útsending frá leik í Pepsí deild 22.00 Tíufréttir
fram í gegnum hverfisráðin.
versnað með stækkun borginnar. Það
„Jú við verðum sjálfsagt gagnrýnd
16:25 Ellen (27:170)
karla
í fótbolta.
Veðurfréttir
20:25 Psych (15:16)
er staðreynd
sem við
verðum að horf- fyrir þetta. Það er að22.15
okkar mati
alast í augu við. Stóra málið er að það mannahagur, bæði varðandi loftlagsMálefni innflytjenda
17:10 Bold and the Beautiful
22.20 Kvöldstund með Jools
21:10 Monroe (3:6)
23:50 Pepsi mörkin 2013
„Dögun er mjög upptekin af málefnum mun kosta okkur meira að reka hér mál og jafnréttismál, að hér séu al„Staðreyndin er sú að tekjulágir sem búa í úthverfum geta varla farið út að
innflytjenda
og teljum mikilvægt að almennilegtMörkin
samgöngukerfi
vegna þess menningssamgöngur.
Staðreyndin er skemmta sér eða átt almennilegt
17:32 Nágrannar
Holland
22:00
Law
&þess
Order:
(2:8)
og marktækifærin
í
félagslíf
vegna
að þaðUK
verður
að reka
þau mál njóti jafnræðis. Þar viljum hvað borgin er dreifð,“ segir Þorleifur sú að tekjulágir sem búa í úthverfum bíl,“ segir Þorleifur Gunnlaugsson, oddviti Dögunar.
17:57 Simpson-fjölskyldan
leikjunum í Pepsi deild karla í
23.20 Verðlaunamyndir
22:50 The Borgias (7:10)
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Baksíðan
Þorsteinn
Vilhjálmsson

Þú Verður Að Lesa Þetta
- Alveg Ótrúlegt

M

örg áhugaverð tungumálatrend
tíðkast þessa dagana. Matseðlar
borgarinnar einkennast núna af alltumlykjandi eintölu, allt of mörgum
punktum og tilgerðarlegri „gamaldags“
orðanotkun („Botn og bygg. Jarðepli.
Rúgkrem. Klettasalat. Kryddsperðill.“)
Einnig er farið að örla á Upworthystílnum svokallaða í fyrirsögnum vefmiðla. Hann felst í að búa til það sem
kallast á ensku „curiosity gap“ (forvitnisgjá, máske?) Fyrirsögnin er hönnuð til
að vekja forvitni, en segja manni ekkert
um hvað fréttin snýst - maður verður að
smella (og skapa þannig auglýsingjatekjur
fyrir vefmiðilinn) til að svala forvitninni. Og maður verður jafnan fyrir vonbrigðum - það er í raun ekkert áhugavert
sem Þessi Kona Hefur Að Segja Gegn
Kynjamisrétti - Ég Grét.
Sömuleiðis eru hashtöggin að
ryðja sér rúms, jafnvel í töluðu máli.
Að setningu sagðri fylgir oft einhver
hratt fram borin, jafnan kaldhæðnisleg athugasemd („ég fór út að borða
í gær. #góðsaga“). Hashtagg-setningin
er jafnan með mjög sérstökum framburði - tónninn hækkar dálítið og bilið
milli orðanna þurrkast út; þetta er
rannsóknarefni fyrir málvísindamenn.
Bakþankapistlar (á borð við
þennan) eru sömuleiðis forvitnilegir.
Annar hver pistill snýst um áhyggjur
pistlahöfundar af því að eldast, þótt
þeir sömu höfundar séu undantekningalaust um þrítugt. Ekki nóg með
það, heldur virðast þeir alltaf byrja í
miðju kafi („Ég tróð útlimum barnsins
í kuldagallann. Klukkan tifaði og kaffið
kólnaði í ferðamálinu. Allt sem ég gat
hugsað um var, hvernig varð ég svona
gömul?“)
Ég lyfti fingrunum af lyklaborðinu
og hugsaði til gráu háranna tveggja.
#foreveryoung! Þú munt ekki trúa hvað
ég skrifaði - það breytti lífi mínu. Fæ
mér jarðeplamús með spergilkálsfroðu
#hyggespis!

Draumadagar
Dagarnir
þegar
sjónvarpsdraumurinn
rætist

UE46F5005AK

46"

VERÐLÆKKUN
30.000,-

UE50F5005AK

ÁÐUR: 249.900,-

NÚ: 199.900,-

VERÐLÆKKUN
50.000,-

Tækifærisverð
í sinni tærustu
mynd.

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

UE46F6675

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 | Sjónvarpsmóttakari: Digital, analog og gervihnatta |
Tengingar: 4xHDMI, 3xUSB Movie, 1xScart,
Komponen | Komposit, LAN | Heyrnartól

UE60F6105

Bjóðum

30% afslátt

60"

NÚ: 349.900,-

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

SJÁ NÁNAR Á:
samsungsetrid.is

55"
SÍÐUMÚLA 9 | SÍMI 530 2900

ÁÐUR: 469.900,-

VERÐLÆKKUN
120.000,-

af völdum
Samsung
heimabíóstæðum
á Draumadögum.
0-12 ára

NÚ: 159.900,-

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

50"

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.

ÁÐUR: 189.900,-

UE55F8005

ÁÐUR: 599.900,-

NÚ: 539.900,-

VERÐLÆKKUN
60.000,Glæsilegt
verðlaunatæki

LED | Nýjasti 1000 riða (CMR) Samsung
skjárinn er í öllum 8000 tækjunum.
Til í stærðum: 40"/46"/55"/65"/75"

- ÍGLÓ&INDÍ VERSLANIR -

SKÓLAVÖRÐUSTÍG 4 OG KRINGLUNNI

www.igloandindi.com

LÁGMÚLA 8 | SÍMI 530 2800
Opið laugardaga frá kl. 11-15 í Ormsson, Lágmúla 8 og frá kl. 12-16 í Samsung setrinu, Síðumúla 9

