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TransFlow SD 15W-40

TransFlow SD 15W-40

TransFlow ML 10W-30

TransFlow ML 10W-30

3.490 kr.

11.900 kr.

3.490 kr.

12.900 kr.
TransFlow SD 15W-40

109.900 kr. með vsk.

25% afsláttur*

Gæði, reynsla og gott verð!

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

*TILBOÐ GILDIR MEÐAN BIRGÐIR ENDAST
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Gleraugnaverslun
Strandgötu, Hafnarfirði / Sími 555 7060 / www.sjonlinan.is

Gleraugnaverslun
Strandgötu, Hafnarfirði / Sími 555 7060 / www.sjonlinan.is

Fjarðargötu 17 - Hafnarfirði
Sími 520 2600 - Fax 520 2601

Netfang: as@as.is - Heimasíða: www.as.is

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17

Mál Hafnarfjarðarbæjar gegn Stálskipum var þingfest 4. júní í héraðsdómi Reykjaness. Málið er höfðað í því skyni að fá upplýsingar 
um sölu á kvóta Stálskipa og togaranum Þór Hf. 4 sem hér sést á mynd, bundinn við bryggju í Hafnarfjarðarhöfn, en hann var 
seldur til Rússlands.Hafnarfjarðarbær hefur krafist forkaupsréttar á kvóta skipsins og eru málaferlin liður í því.
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Samstaða um 
brýnustu verkin
„Það leggst ákaflega vel í mig,“ 

segir Rósa Guðbjartsdóttir, odd-
viti sjálfstæðismanna í Hafnarf-

irði og verðandi formaður bæjarráðs, 
um samstarfið við Bjarta framtíð.

Flokkarnir tveir hafa samið um 
meirihlutasamstarf og lagt fram drög 
að málefnayfirlýsingu sem verður 
kynnt nánar á bæjarstjórnarfundi 18. 
þessa mánaðar. Ákveðið hefur verið að 
Guðlaug Kristjánsdóttir, oddviti Bjartar 
framtíðar verði forseti bæjarstjórnar.

„Góður samhljómur hefur verið 
í viðræðum þessara flokka og fólk 
samstiga um hvernig standa eigi að 
hlutum og hver séu brýnustu verkin,“ 
segir Rósa.

Fyrsta verkið verði að auglýsa eftir 
bæjarstjóra. „Leitað verður að mann-
eskju með góða reynslu af stjórnun, 
rekstri og stefnumótun. Ráðningin 
mun fara fram með hefðbundnum 
hætti í gegnum ráðningarskrifstofu 
eins og tíðkast þegar ráðið er í samb-
ærileg opinber störf,“ segir Rósa Guð-
bjartsdóttir.

Samstarf við bæjarbúa
Fram kemur í yfirlýsingu Sjálfstæð-
isflokksins og Bjartrar framtíðar að 
vinna langtímastefnu um framtíð 
Hafnarfjarðar og leita eftir frumkvæði 
og þátttöku bæjarbúa, auk samstöðu 
innan bæjarstjórnarinnar. Auk þess 
sem ábyrg og traust fjármálastjórn er 
sérstaklega nefnd. 

Margt þegar í ferli
„Það litla sem ég hef séð sýnist mér 
að sé all nokkuð af góðum málum og 
verkefnum sem þegar hafa verið sam-
þykkt eða eru í ferli,“ segir Guðrún 
Ágústa Guðmundsdóttir, fráfarandi 

bæjarstjóri og oddviti Vinstri grænna. 
Hún nefnir aðspurð pokaverkefnið, 
tæknivæðingu skóla og átak í sölu lóða 
sem dæmi auk aðgerða sameinaðrar 
bæjarstjórnar til að koma starfsemi í 
húsnæði St. Jósefsspítala. Yfirlit yfir 
fyrstu verkefni nýrrar bæjarstjórnar, 
samkvæmt fréttatilkynningu Sjálfstæð-
isflokksins og Bjartrar framtíðar má 
lesa hér að ofan.

„Svona geri ég“
„Þetta var eitthvað sem ég bjóst 

alls ekkert við að fá og aðal-
ega rosalegur heiður að vera 

valinn úr öllum þessum stóra hóp 
hönnuða, gríðarleg viðurkennig á 
minni vinnu,“ segir Hjalti Karlsson, 
grafískur hönnuður, en á morgun 
verður opnuð sýningin Svona geri ég 
í Hönnunarsafni Íslands í Garðabæ. 
Í nóvember síðastliðnum hlaut Hjalti 
hin virtu Torsten och Wanja Söder-

bergverðlaunin sem eru stærstu verð-
laun sem veitt eru hönnuði á hverju 
ári,1 milljón sænskra króna. „Þetta 
er bara eins og hjá flestum, maður 
kemur á skrifstofuna og svo kemur 
maður heim og manni finnst eins og 
fólk viti ekkert hvað maður er að gera 
en viðurkenningin segir mér að það 
er ekki rétt,“ segir Hjalti. Ítarlega er 
rætt við hann og fjallað um sýninguna 
á bls.14. 

Unglingurinn 
fer að heiman
Leikritið Unglingurinn hefur hlotið 

tvær tilnefningar til Grímuverð-
launanna. Verkið er tilnefnt sem 
barnasýning ársins auk þess að hljóta 
tilnefningu sem sproti ársins. 

Verkið er samið af Arnóri Björns-
syn sem var í 10. bekk Setbergsskóla í 
vetur og Óla Gunnari Gunnarssyni sem 
var í 9. bekk Öldutúnsskóla. Leikstjóri 
er Björk Jakobsdóttir, en þau eru nú í 
Noregi þar sem verkið hefur verið sýnt 
í Kristiansand og í Osló. 

Flestir 
strikuðu 
Rósu út
Útstrikanir höfðu ekki 

áhrif á útslit bæjarstjórn-
arkosninganna í Hafnar-

firði um liðna helgi. Flestir sem 
breyttu seðlum sínum strikuðu 
út Rósu Guðbjartsdóttur, oddvita 
sjálfstæðismanna, eða 163. Næst 
flestar útstrikanir á frambjóðanda í 
kosningunum voru á lista Samfylk-
ingarinnar en 75 strikuðu út Mar-
gréti Gauju Magnúsdóttur. Alls var 
452 seðlum breytt í kosningunum, 
tæplega helmingur breytinganna 
var hjá sjálfstæðismönnum en 
fæstar útstikanir voru hjá fram-
sóknar eða 5. 

Framsókn fékk atkvæðin
Atkvæði í bæjarstjórnarkosn-

ingunum í Hafnarfirði voru 
talin að nýju, eftir að oddviti 

Pírata gerði kröfu þar um, en aðeins 
sex atkvæðum munaði á því að Píratar 
næðu manni inn í bæjarstjórn. Í fyrstu 
var beiðni um endurtalningu synjað, 

en eftir umorðum var hafist handa. 
Niðurstaða endurtalningarinnar leiddi 
í ljós að Framsóknarflokkurinn taldist 
með 16 atkvæðum meira en í talningu 
á kosninganótt. Þessi viðbót dugði þó 
ekki til að framsókn kæmi inn bæj-
arfulltrúa. 

Hundruð leikskólakennara í Hafnarfirði og Garðabæ tilbúnir að leggja niður störf:

„Ofureðlilegar kröfur“
„Staða mála er sú að við erum 

að fara fram með ofureðlilega 
kröfur,“ segir Haraldur F. Gísla-

son, formaður Félags leikskólakennara. 
Leikskólakennarar hafa samþykkt 
vinnustöðvun 19. júní, til að fylgja 
kröfum sínum eftir. 

„Við viljum sams konar hækkanir 
og aðrir kennarahópar hafa samið 
um. Síðast höfðum við náði í skottið 
á grunnskólakennurum hvað varðar 
grunnlaun, við lok samningstímans. 
Nú eru þeir búnir að semja. Sveitar-
félögin bera þessa höfuðábyrgð, og ég 
sé ekki hvernig þau geta rökstutt það 
að aldur nemenda eigi að skipta máli í 
þessum efnum,“ segir Haraldur. 

Lág laun
Samkvæmt upplýsingum frá Kennara-

sambandi Íslands fyrr í vetur eru með-
allaun leikskólakennara um 360 þús-
und krónur á mánuði, fyrir skatt. Laun 
leikskólastjóra og annarra stjórnenda 
eru ekki reiknuð inn í meðaltalið. 

Samkvæmt upplýsingum Hagstof-
unnar voru árið 2012 um 230 stöðu-
gildi leikskólakennara í Hafnarfirði, 
Garðabæ og á Álftanesi. Fjöldi leik-
skólabarna var ríflega tvö þúsund í 
sveitarfélögunum. Samkvæmt tölum 
frá Hafnarfirði voru tæplega 1600 
börn í leikskólum bæjarins nú í vor, 
en um 900 í sameinuðum Garðabæ, 
samkvæmt upplýsingum frá bænum. 

19. júní
En ef svo fer að leikskólakennarar 
leggja niður störf, hvers vegna var 19. 
júní valinn? „Þetta er kvennréttinda-

dagunn. Í stéttinni eru 98% konur í 
stéttinni og verulega viðeigandi að 
leggja niður störf á þessum degi, ef við 
þurfum,“ segir Haraldur F. Gíslason. 

Fyrstu verkefni 
nýrrar bæjarstjórnar:
•	 Ráðning	bæjarstjóra	með	reynslu	

af rekstri og stjórnun.
•	 Óháð	úttekt	á	fjárhagsstöðu	bæj-

arins.
•	 Hefja	verkefni	um	atvinnuþróun	

og markaðssetningu með áherslu 
á miðbæinn.

•	Greina	 kosti	 á	 staðsetningu	
hjúkrunarheimilis.

•	 Endurskoðun	frístundastyrkja	
barna og frístundaaksturs.

•	 Leita	leiða	til	að	hefja	aftur	starf-
semi í St. Jósefsspítala í samstarfi 
við hagsmunaaðila.

•	Haldið	verði	áfram	verkefninu	
um plastpokalausan bæ.

•	Hraða	tækjavæðingu	og	lagfær-
ingu á aðbúnaði í skólum.

•	Hreinsun	 og	 fegrun	 atvinnu-
svæða.

•	 Rekstur	félagslega	húsnæðiskerf-
isins endurskoðaður með fjölgun 
íbúða að markmiði.

•	Mótun	heildstæðrar	heilsustefnu	
bæjarins.

•	 Bókhald	bæjarins	opnað.
•	 Úttekt	og	þarfagreining	á	hús-

næði íþróttamannvirkja bæjarins 
m.t.t. nýtingar.

Einstakt fyrir 
Hafnarfjörð
Konur eru meirihluti bæjar-

fulltrúa í Hafnarfirði eftir 
bæjarstjórnarkosnignarnar 

í vor. Þær eru 7 af 11 kjörnum aðal-
mönnum í bæjarstjórn. „Af þessum 
stóru sveitarfélögum þá myndi þetta 
nú teljast dálítið gott. Þetta er í það 
minnsta einstakt fyrir Hafnarfjörð,“ 
segir Auður Styrkársdóttir, forstöðu-
maður Kvennasögusafnsins. 

Oddvitar þriggja lista voru konur. 
Rósa Guðbjartsdóttir fór fyrir lista 
Sjálfstæðisflokksins, Guðlaug Krist-
jánsdóttir fyrir lista Bjartrar framtíðar 
og Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 

fráfarandi bæjarstjóri, fyrir lista 
Vinstri grænna. Gunnar Axel Axels-
son fór fyrir lista Samfylkingarinnar 
og tveir karlmenn fyrir listum Pírata 
og Framsóknarflokksins, sem ekki 
náðu inn mönnum. 

Hlutfall kvenna í bæjarstjórn er 
ríflega 63 prósent. Það er aðeins í 
Grindavík þar sem hlutfall kvenna 
er hærra eftir sveitarstjórnarkosn-
ingarnar í vor, en 5 bæjarfulltrúar af 
7 eru konur, eða ríflega 70 prósent. Í 
Garðabæ eru konur 5 af ellefu bæj-
arfulltrúum. 

Sjá um bæjarstjórnir bls. 8. 

Eldur kviknaði í ruslageymslu í fjölbýlishúsi við Sléttuhraun á mánudagskvöld. 
Engan sakaði en töluverðar sótskemmdir eru í ruslageymslunni og reykræsta 
þurfti stigagang. Haft hefur verið eftir lögreglu að ekki verði séð hvernig 
eldurinn kviknaði, en ekki sé grunur um íkveikju. Eins og sjá má á myndinni 
voru íbúar skelkaðir og nokkur viðbúnaður hjá lögreglu og slökkviliði. 

Mynd: Ægir Gunnarsson.
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Í SAMSUNG-SETRINU

TIL DÆMIS:

HM DAGAR
Full búð af
sjónvarpstilboðum

SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900

BRASILÍA

LED SJÓNVARP · 100 Hz. · Full HD 1920x1080p 
· Mega skerpa · Afspilun USB: kvikmyndir, ljósmyndir, tónlist · 
Sjónvarpsmóttakari: Digital DVB-T2

TILBOÐ#1:
46"= 159.900

UE48/55H6675ST 

TILBOÐ#3:
48"= 249.900
TILBOÐ#4:
55"= 349.900

TILBOÐ#2:
50"= 199.900

LED SJÓNVARP · 600 Hz. · Full HD 1920x1080p 
3D · SMART TV 
Skjár: Micro Dimming fyrir betri svartann lit · AllShare: Auðvelt að streyma 
frá öðrum raftækjum í Smart TV · Betri örgjörvi: Quad Core tryggir frábært 
viðmót í Smart TV · Sérstakt Football Mode sem gerir íþróttaviðburði líflegri 
· Endalaust úrval af frábærum forritum í Smart Hub · USB upptaka og 
afspilun · Tvenn þrívíddargleraugu fylgja með og tvær góðar fjarstýringar 
· Hægt að stýra afruglara með sjónvarpsfjarstýringu · Gervihnatta móttakari

TILBOÐ#5:
55"= 529.900

GLÆSILEGT VERÐLAUNATÆKI

„BESTA SMART TV Á MARKAÐINUM
2013-214“
LED SJÓNVARP · 1000 Hz. · Full HD 1920x1080p

UE55F8005

samsungsetr id. is
LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK

VERSLANIR UM LAND ALLT

UE46/50F5005

VEITUM
20% AFSLÁTT AF ÖLLUM HEIMABÍÓUM við kaup á sjónvörpum á HM-DÖGUM

Frábær kaup á
mögnuðu tæki!

2014/2015 módel
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Fríblaðinu er dreiFt  í  13.500  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  Garðabæ

Eitt hið ánægjulega við sveitarstjórnarkosningarnar í vor var aukið hlutfall 
kvenna í bæjarstjórn. Konur eru nú ekki aðeins meirihluti kjörinna full-
trúa í Hafnarfirði, heldur tveir þriðju bæjarfulltrúa. Það eitt og sér gæti 

verið vísbending um nýja tíma; fyrir utan auðvitað þá staðreynd að hafnfirskir 
kratar eru nú í fyrsta sinn um langa hríð ekki í forystu bæjarstjórnarinnar. 
Drög að málefnasamningi Sjálfstæðisflokksins og Bjartrar framtíðar hafa verið 
kynnt. Þetta eru frekar almennt en síðan er birtur listi yfir brýnustu verkin. 
Þar er ýmislegt ágætt að finna. En um leið má halda því til haga að þar er 
margt sem þegar er komið í ferli og á leið í framkvæmd, og sömuleiðis þættir 
sem hingað til hefur verið samstaða um í bæjarstjórninni. Spurning hvort nýr 
meirihluti geti skreytt sjálfan sig með slíkum fjöðrum?
Um leið er jákvætt að almennri yfirlýsingu sé rætt um samstarf, bæði þvert á 
flokka og ekki síst við íbúa bæjarins.
Það er einnig mikilvægt að meirihlutinn einangrist ekki og keyri áfram mál án 
tillits til sjónarmiða annarra. Það eru ýmis góð dæmi um gott samstarf þvert á 
flokka og um að gera að hvetja fulltrúa til að vinna saman yfir flokkslínur. En 
það merkir ekki að hinum formlega meirihluta eigi ekki að veita öflugt aðhald.
Sömuleiðis er skiptir máli, t.a.m. ef hugmyndir skyldu koma fram um einkavæð-
ingu á eigum bæjarbúa eða einkarekstur í grunnþjónustu, að slík mál verði 
rædd vel og vandlega. Kostir og gallar verði kannaðir ítarlega í samtali og 
samráði. Dæmin um misheppnaðar frjálshyggjutilraunir eru fjöldamörg og 
brýnt að nýta vel lærdóm reynslunnar annars staðar frá. 
Hugmyndir um langtímaáætlun fyrir Hafnarfjarðarbæ eru góðar og gildar. 
Slíkar áætlanir verður að vinna í samstarfi og sátt. Vonandi er að því fólki 
sem falin hefur verið sú ábyrgð að stýra bæjarfélaginu næstu fjögur árin, beri 
gæfa til þess. 

Ingimar Karl Helgason

Nýir tímar  
í Hafnarfirði?

Leiðari

Skorað á bæjaryfirvöld
„Það er óásættanlegt að raddir 

sem ala á tortryggni og andúð í 
garð einstaklinga eða hópa vegna 

trúarskoðana þeirra hafi hafið innreið 
sína í íslensk stjórnmál. Ísland á að vera 
samfélag fyrir alla,“ segir í yfirlýsngu 
frá stjórn ASÍ-UNG. Fram kemur í til-
kynningu frá Alþýðusambandinu að 
skorað sé á sveitarstjórnir að standa 
vörð um mannréttindi og almennt 
umburðarlyndi í samfélaginu. Í ljósi 

niðurstöðu nýafstaðinna kosninga í 
Reykjavík og þeirra ummæla sem einn 
nýkjörinn borgarfulltrúi Framsóknar-
flokks og flugvallarvina lét falla um 
meint tengsl þvingunarhjónabanda 
og bænahúss fólks af ákveðinni trúar-
skoðun, skori stjórn ASÍ-UNG á borg-
arfulltrúa í Reykjavík sem og önnur 
stjórnvöld í landinu að standa vörð um 
mannréttindi og almennt umburðar-
lyndi í samfélaginu. 

Skipulag og framtíðin
Mikilvægt er að vandað sé til 

verka og hugsað til fram-
tíðar þegar stærri svæði 

sem minni eru skipulögð. Nútíma-
borgin varð til með iðnbyltingunni 
og þessari þróun fylgdu ýmis vanda-
mál þar sem skipulag varð fljótt tæki 
til að bæta lýðheilsu fólks. Hugtökin 
skipulagsfræði og skipulagsfræðingur 
eru þó tiltölulega óþekkt. 

Skipulagsfræði er sjálfstæð og 
þverfagleg fræðigrein sem m. a. fæst 
við landnotkun ásamt byggðarþróun 
og tengist fjölda annarra faggreina. 
Markmið skipulagsfræði er að tryggja 
að skipulagsáætlanir séu byggðar á 
breiðum vísindalegum grunni og að 
samræmd séu hin fjölmörgu sjónar-
mið fólks um notkun lands og nýtingu 
auðlinda. 

Starfsheitið skipulagsfræðingur 
er lögverndað og starfa skipulags-
fræðingar víðsvegar við skipulagsgerð, 
rannsóknir, eftirlit og ráðgjafastörf. 
Sérhæfing skipulagsfræðinga felst 

m. a. í því að samhæfa niðurstöður 
sérfræðinga og ólík sjónarmið hags-
munaaðila. Skipulagsfræðingar þurfa 
því að eiga góða samvinnu við, og 
nýta sér sérþekkingu þeirra sem við 
á hverju sinni. Einnig er mikilvægt er 
að skipulagsfræðingar hafi þekkingu 
á séreinkennum íslensks umhverfis. 
Skipulagsfræðingafélag Íslands var 
stofnað árið 1985, í dag eru félagsmenn 
yfir fimmtíu talsins og hafa tæplega 
fjörtíu skipulagsfræðingar fengið lög-
gildingu ráðuneytisins. 

Fjölgun fólks í þéttbýli skapar meiri 
kröfur á skipulag til framtíðar og sjálf 
gerum við auknar kröfur til umhverfis-
ins sem við búum í. Því er ljóst að vax-
andi þörf er fyrir menntaða skipulags-
fræðinga á Íslandi. Skipulagmál hafa 
verið mikið í umræðunni undanfarið 
og hefur hún töluvert snúist í kringum 
einstakar skipulagsáætlanir sveitarfé-
laga eða smærri breytingar sem mælst 
hafa misvel fyrir. Oft á tíðum verða 
skipulagsmál að pólitísku bitbeini án 

þess að stuðla að upplýstri umfjöllun. 
Skipulagsfræðingafélagið vill hvetja 

til faglegrar umræðu um skipulagsmál 
og minnir á mikilvægi fagþekkingar 
þegar unnið er að skipulagi og að horft 
sé til framtíðar við skipulagsgerð. Illa 
ígrundað skipulag getur haft víðtæk 
áhrif til langs tíma og að sama skapi 
getur vel skipulagt svæði stuðlað að 
bættri líðan og umfram allt gæða 
byggð. 

Fjölbreytt starf í Vinnuskólanum

„Þetta er virkilega öflugur hópur. 
Stóra startið var á mánudaginn 
og þetta fer virkilega vel af stað,“ 

segir Axel Guðmundsson, skólastjóri 
Vinnuskóla Hafnarfjarðar. 

Um 700 unglingar á aldrinum 14-
16 ára og 300 til viðbótar 17 ára og 
eldri verða við störf í Vinnuskólanum 
í sumar. 

Axel segir að krakkarnir taki að 
sér mjög fjölbreytt verkefni. „Þau eru 
bæði að vinna við almenna fegrun 
í bænum, en starfa líka hjá íþrótta-
félögunum, FH, Haukum og Björk-
unum, svo ég taki dæmi, en líka á 
gæsluvöllum og víðar,“ segir Axel. 
Hann bætir því við að list og menn-
ing komi líka inn í starf vinnuskól-
ans. „Við erum líka með fjölmiðlahóp, 

graffitihóp, listahóp og jafningja-
fræðslu, þannig að krakkarnir eru 
að taka þátt í alls konar skemmtilegu 
starfi. Þetta er ekki bara garðvinna, 
enda þótt hún sé bæði nauðsynleg 
og skemmtileg.“ 

Höfundur er

Erla Margrét Gunnarsdóttir, 
formaður Skipulags= 

fræðingafélags Íslands 

skipulagsfraedi.is

Búist er við því að mikið verði um dýrðir í Hafnarfirði og Garðabæ á þjóðahátíðardeginum sem haldinn verður 
hátíðlegur eftir helgi. ítarlegar dagskrár má finna á vefsíðum bæjarfélaganna. Hér má sjá mannfjölda í miðbæ 
Hafnarfjarðar, 17. júní í fyrra.

Nýsköpun í vanda
Í tísku er að hrósa nýsköpun í 

vísindum og atvinnurekstri og 
hampa henni í ræðum sem einni af 

leiðunum út úr efnahagskreppunni. Og 
nýsköpun á Íslandi er vissulega öflug, 
spennandi og lofar góðu. Um fimmtíu 
nýsköpunarfyrirtæki velta orðið sam-
anlagt á við mjög öflugt stóriðjufyr-
irtæki. Nokkur fyrirtæki, hvert með 
álíka marga starfsmenn og fjölda nema 
í skólabekk velta 500 til 1.500 millj-
ónum per fyrirtæki á ári. Sum þeirra 
grónustu og umsvifamestu eru orðin 
stórveldi á mælikvarða okkar. Svo 
virðist sem nýsköpunarfyrirtækjum, 
er tengjast sjávarútvegi, gangi einna 
best við innri uppbyggingu og mark-
aðsmál. En líka eru mörg önnur að 
störfum sem ýmist berjast í bökkum 
(samt með söluhæfa vöru) eða standa 
kyrr við háan þröskuld. Allt og mörg. 
Af hverju? Af því að þau skortir fjár-
magn til að taka næsta, eðlilega skref. 
Það snýst oft um að koma vöru í fram-
leiðslu, kynna hana og ýta áfram inn á 
markað. Sem sagt: Að brúa bilið milli 
nýsköpunar og framleiðslu/ sölu. 

 Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ) 

og Nýsköpunarsjóður hafa gegnt 
merku lykilhlutverki við að hlúa að 
nýsköpun, aðstoða menn á alla lund og 
klekja út fjölda fyrirtækja í samvinnu 
við hugsuðina. 

 Aukið fjármagn til fullnustu ný-
sköpunar gæti komið úr tveimur 
ólíkum áttum. Frá bönkum eða öðrum 
lánastofnunum og frá fjárfestum eða 
fjárfestingarsjóðum. Þar stendur 
hnífurinn oft í kúnni. Því miður sýna 
íslenskir bankar allt of mikið aðhald 
í lánafyrirgreiðslu. Lánveitendur al-
mennt hafa ekki mótað eðlilega stefnu 
gagnvart nýsköpunarfyrirtækjum sem 
ekki eiga öflug veð. Sennilega ræður 
mismikil áhætta nokkru um lánatregð-
una eða þá ótti um að lítill hagnaður 
fylgi. Ekki bæta gjaldeyrishöftun úr 
skák. Fjárfestar hika og horfa fremur 
á sjávarútveg eða ferðaþjónustu en ný-
sköpun sem getur falið í sér áhættu. 
Sennilega líta einstaklingar og sjóðir 
fyrst og fremst til tryggra fjárfestinga 
og þeirra sem mest gefa af sér á 
skömmum tíma. Samfélagshugsjónir 
og þolinmæði koma oftast í annað eða 
þriðja sæti, 

Hér þar af taka til hendinni, móta 
stefnu og finna leiðir til þess að ýta undir 
tugi, fyrirtækja sem nýta hugkvæmni og 
sköpunarafl svo margra. Þetta á raunar 
líka við um mörg önnur lítil fyrirtæki 
sem ekki fá lán. Ríkisvaldið er mikil-
vægur ísbrjótur. Með nýjum tilhliðr-
unum í innheimtu skatta og breyttum 
reglum um afskriftir eða með sérstökum 
sjóðum getur samfélagið tekið ábyrgð á 
sjálfu sér og leyft nýsköpun að eiga auð-
veldari leið framávið en nú tíðkast. Svo 
á ríkið banka, bólginn af fé. Hafi hann 
forgöngu fylgja hinir á eftir. Nýjasta 
áætlun stjórnvalda um aukið opinbert 
fé til nýsköpunar hrekkur skammt ef 
þau standa svo kyrr með útrétta hönd 
við lokaðar dyr banka og fjárfesta. 

Höfundur er

Ari Trausti Guðmundsson



Á Hveravöllum rækta hjónin Páll og Heiðbjört íslenska tómata. 
Þar hefur sama fjölskyldan ræktað grænmeti óslitið frá árinu 1904. 
Þau búa að gamalli fjölskylduuppskrift að kryddsultu úr tómötum 

sem gott er að nota á brauð og kex.

- Fjölskyldusulta Páls og Heiðbjartar -
1 laukur // 4-6 tómatar // 1 græn paprika // 2 msk ólífuolía // ½  tsk cayenapipar 

4 negulnaglar // 1 kanilstöng // ½ tsk af salti // 2 msk af hrásykri // 2 tsk af sítrónusafa.
Handfylli af söxuðum kóríander eða basil til að setja rétt undir lokin.

Skera grænmetið i litla bita. Hita olíuna og skella grænmetinu á pönnuna 
ásamt kryddum, sjóðið niður í 40-45 mín, hræra í annað veifið. eða þar til að allt 

er orðið vel maukað. Kæla niður. Fjarlægja negul og kanilstöngina. Njótið vel!
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Hver er stærsti sigur þinn?
Að eignast heilbrigða vel gefna drengi 
var stór sigur, en að vera vinur þeirra 
er stærsti sigurinn.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Björgunarsveit Hafnarfjarðar fær mest 
af mínum tíma, en ég stunda líka hjól-
reiðar, hlaup og sund, hef verið á kafi 
í golfi, fjallamennsku, vélsleðum og 
köfun.
Hver er þinn helsti kostur?
Traustur, fylginn sjálfum mér og tek 

flest að mér sem ég er beðinn um, 
jafnaðargeð og reyni að sjá öll mál frá 
mörgum hliðum og taka ákvarðanir 
byggðar á því.
En galli?
Kostirnir eru líka mínir helstu gallar. 
Tek flest að mér sem ég er beðinn um 
og er oft mjög hlaðinn af verkefnum. 
Get verið þver og fylginn sjálfum mér.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Flatey á Breiðafirði.
En í Hafnarfirði?

Útsýnið úr stofunni hjá mér Ásfjall og 
Ástjörn.
Eftirlætis íþróttafélag?
Sundfélag Hafnarfjarðar 3SH.
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
597 er samt ekki góður í þeim leik.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
John Grant, Leonard Cohen og Pink 
Floyd eru aldrei langt undan í tónlist-
arvali annars er ég alæta á tónlist.
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Óvinafagnaður eftir Einar Kárason er 
frábærlega skrifuð bók og eina bókin 
sem ég man eftir að hafa lesið oftar en 
10 sinnum.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Hlusta á rás 1 á leið í vinnu á morgnana 
annars hlusta ég ekki á útvarp. Horfi 
ekki mikið á sjónvar þá helst á VOD þar 
sem ég get ráðið minni dagskrá. Hlusta 
á hljóðbækur og les, er nú að lesa The 
Triathlete's Training Bible by Joe Friel.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Skipstjóri.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Bera út blöð sendur í sveit vinna í fiski 
álveri rafvirkjun verkefnastjóri og raf-
lagnahönnun.
Hvað kom til að þú fórst í björgunar-
sveit?
Eðlilegt framhald á skátastarfi.
Hvað er skemmtilegast við starfið í 
björgunarsveitinni?
Það er fátt meira gefandi en að finna 
og/eða bjarga mannslífi. Sú tilfinning 
er ólýsanleg og fær mann til að gefa 
ómældan tíma sinn í æfingar og fjár-
aflanir með bros á vör.
Ef þú værir ekki að vinna við það sem 
þú gerir, hvað gerðir þú þá?
Ég vinn hjá Verkís við hönnun og upp-
byggingu á jarðvarmavirkjunum sem er 
mjög krefjandi og skemmtileg vinna, ef 
ég væri ekki í þeirri vinnu væri ég að 
verkefnastýra einhverju skemmtilegu.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Hef sjaldan átt mér fyrirmyndir en í 
augnablikinu stúdera ég þríþrautmenn 
sem hafa náð árangri.

Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Hafnarfjörð?
Halda bæjarmyndinni og þeim bæj-
arbrag sem einkennir Hafnarfjörð.
Að því sögðu, hvað mættu bæjaryf-
irvöld gera betur?
Bærinn hefur staðið sig vel í upp-
byggingu göngu og hjólastíga en alltaf 
má gera betur.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Fæðing drengjanna minna.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Vera innan um skemmtilegt fólk.
Leiðinlegast?
Greinaskrif og skattaskýrslan.
Hvað gerir þú þegar þú ert argur eða 
ekki í góðu skapi?

Það kemur eiginlega ekki fyrir að ég sé 
ekki í góðu skapi, það tekur svo mikla 
orku frá manni að vera ósáttur.
En þegar þér leiðist?
Mann ekki eftir því lengi að hafa leiðst.
Hvenær líður þér best?
Fjölskyldan dvelst eina viku á ári í Fla-
tey á Breiðafyrði og þar líður mér best 
og kem heim með fullhlaðinn batterí.
Hvað er framundan hjá Ragnari Har-
aldssyni?
Hætti sem formaður í Björgunarsveit 
Hafnarfjarðar 10.apríl og ætla að hella 
mér í kjölfarið í æfingar með 3SH og 
stefni á hálfan járnkarl að ári. Stefni á 
skútusiglingu frá Hollandi til Frakk-
lands í maí og ferð til Ítalíu með Frí-
kirkjukórnum í júní.

6

Ragnar Haraldsson:

„Kostirnir eru líka gallar“
16.10 Golfið
16.40 Læknamiðstöðin (20:22)
17.25 Friðþjófur forvitni (3:10)
17.50 Geymslan (14:28)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Frá Svíþjóð til himins 
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Völundur - nýsköpun í 
iðnaði (2:5)
20.05 Læknamiðstöðin (5:13)
20.50 Mótorsystur (5:10)
21.10 Gátan ráðin (1:3)
(The Bletchley Circle)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools 
Holland
23.20 Verðlaunamyndir 
Kvikmyndaskóla Íslands - Viltu 
breyta lífi þínu?
23.40 Baráttan gegn kjarn-
orkuvopnum
01.30 Fréttir og dagskrárlokur

06:00 Pepsi MAX tónlist
07:35 Everybody Loves Raymond
08:00 Cheers (16:25)
08:25 Dr.Phil
09:10 Pepsi MAX tónlist
15:30 Kitchen Nightmares 
16:20 The Good Wife (19:22)
17:05 Britain’s Next Top Model
17:55 Dr.Phil
18:40 America’s Funniest 
Home Videos (26:44)
19:05 Everybody Loves Ray-
mond (6:23)
19:30 Cheers (17:25)
19:55 Gordon Ramsay Ulti-
mate Cookery Course (2:20)
20:25 Psych (15:16)
21:10 Monroe (3:6)
22:00 Law & Order: UK (2:8)
22:50 The Borgias (7:10)
23:35 House of Lies (9:12)
00:05 Leverage (12:16)
00:50 Lost Girl (21:22)
01:35 Excused
02:00 Monroe (3:6)
02:50 Pepsi MAX tónlist

07:00 Barnatími Stöðvar 2 
08:10 Malcolm In the Middle 
08:30 Ellen (26:170)
09:15 Bold and the Beautiful 
09:35 Doctors (129:175)
10:15 Spurningabomban 
11:05 Glee (8:22)
11:50 Grey’s Anatomy (1:24)
12:35 Nágrannar 
13:00 Kalli Berndsen í nýju ljósi
13:25 Covert Affairs (1:16)
14:10 Chuck (10:24)
14:55 Last Man Standing 
15:15 Big Time Rush 
15:40 Tricky TV (2:23)
16:05 Kalli kanína og félagar 
16:25 Ellen (27:170)
17:10 Bold and the Beautiful 
17:32 Nágrannar 
17:57 Simpson-fjölskyldan 
18:23 Veður, fréttir og íþróttir
18:54 Ísland í dag og veður
19:15 The Big Bang Theory 
19:35 Modern Family 
20:00 2 Broke Girls (12:24)
20:20 New Girl (23:25)
20:45 Dallas 
21:30 Mistresses (3:13)
22:15 Miami Medical (9:13)
23:00 NCIS: Los Angeles 
23:45 Person of Interest (3:22)
00:30 Breaking Bad (1:8)
01:15 Grimm (19:22)
02:00 Fringe (21:22)
02:45 The Wizard of Gore (1:1)
04:15 Dallas 
04:55 2 Broke Girls (12:24)
05:20 Fréttir og Ísland í dag 

07:00 Supercup 2013 
(Kiel - Flensburg)
17:45 Spænski boltinn 
(Real Madrid - Betis)
19:25 Spænsku mörkin 
19:55 Supercup 2013 
(Kiel - Flensburg)
21:15 Einvígið á Nesinu 
Sýnt frá skemmtilegu golfmóti 
sem haldið er árlega til 
styrktar góðs málefnis en þar 
keppa bestu kylfingar landsins 
í þrautakeppni.
22:00 Pepsi deildin 2013 
(Pepsí deildin 2013)
Útsending frá leik í Pepsí deild 
karla í fótbolta.
23:50 Pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla í 
knattspyrnu.

11:50 Scott Pilgrim 
13:40 Taken From Me
15:10 Margin Call 
16:55 Scott Pilgrim 
18:45 Taken From Me
20:15 Margin Call 
22:00 The Pelican Brief 
00:20 The Expendables 
02:05 The Imaginarium 
04:05 The Pelican Brief 

Sjónvarpsdagskráin > miðvikudaginn 21. ágúst

20:00 Einu sinni var (18:22)
(Borgaraflokkur)
20:30 Örlagadagurinn (12:30)
(Kristín Snorradóttir)
21:05 Grey’s Anatomy 
21:50 Lois and Clark (8:22)
(Lois og Clark)
22:35 Einu sinni var (18:22)
(Borgaraflokkur)
23:05 Örlagadagurinn (12:30)
(Kristín Snorradóttir)
23:40 Grey’s Anatomy 
00:25 Lois and Clark (8:22)
(Lois og Clark)
01:10 Tónlistarmyndbönd
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UltraGlozz®

er margfaldur sigurvegari sem sterkasta og endingarbesta bílabónið
Rétta vetrarbónið á bílinn. Þolir tjöruþvott og sterkustu þvottaefni.
Gagnast sérlega vel þeim sem þvo bílana sína reglulega á bílaþvottastöðum

Prófaðu bónið og þú sannfærist

14:45 Ensku mörkin - neðri 
deild 
15:15 Sunderland - Fulham 
16:55 WBA - Southampton 
18:35 Chelsea - Aston Villa 
Bein útsending.
20:45 Ensku mörkin - úrvals-
deildin (1:40)
21:40 Messan 
22:40 Liverpool - Stoke 
00:20 Swansea - Man. Utd. 

Trúðleikur í  
Gaflararleikhúsinu
Spænska listakonan Patricia 

Pardo sýnir verk sitt Comissura 
í Gaflaraleikhúsinu föstudaginn 

13 júní, í kvöld, kl 20.00. Verkið fer 
með trúðleikinn á ystu nöf þar sem 
klassíski trúðurinn mætir nútímanum 
á djarfan og óhefðbundin hátt. Í sýn-

ingunni er lifandi tónlist og loftfim-
leikar. Patricia Pardo hefur ferðast 
með verkið víða um heim og sýnt 
það á fjölda leiklistarhátíða. Aðeins 
verður ein sýning í Gaflaraleikhúsinu 
en verkið verður einnig sýnt í Frysti-
klefanum á Rifi. 

Ragnar Haraldsson rafvirki er mörgum Hafnfirðingum að góðu kunnur, 
en hann hefur um árabil starfað í Björgunarsveit Hafnarfjarðar og meðal 
annars verið formaður sveitarinnar. Hann segir að starfið í björgunar-
sveitinni hafi komið sem eðlilegt framhald af skátastarfi, en það sé fátt 
sem gefi jafn mikið og að bjarga mannslífi. 
Hann er Hafnfirðingur að uppruna og á tvo syni með konu sinni. Hann 
ætlaði til sjós þegar hann var lítill, en fór í staðinn til fjalla. Hann er á 
kafi í íþróttum útiveru og fjallamennsku og stefnir á „hálfan járnkarl“ að 
ári. Hann horfir lítið á sjónvarp og hefur lesið Óvinafagnað eftir Einar 
Kárason tíu sinnum! Ragnar Haraldsson er í yfirheyrslunni að þessu sinni.



Víkingahátíð í Hafnarfirði  
13.- 17. júní 2014

Víkingahátíð í Hafnarfirði  
13.- 17. júní 2014

Dagskrá Víkingahátíðar 2014

Nú líður að því að 18. hátíðin verði sett og að vanda verður hún fjölbreytt. 
Dágóður hópur erlendra víkinga kemur til okkar, sumir í 18. skipti. 
Víkingarnir eru sögumenn, götulistamenn, handverksmenn sem bæði 
höggva í steina og tré og berja glóandi járn, bardagamenn og bogamenn 
svo eitthvað sé nefnt. Víkingahópurinn Rimmugýgur og fjöldinn allur af 
víkingum víðsvegar af landinu hefur boðað komu sína hingað til okkar. Á 
þriðja hundrað víkingar verða á svæðinu þegar mest lætur og fjölhæfir 
eru þeir eins og sjá má af upptalningunni hér fyrir framan.

Dansleikir eru fastir liðir meðan á hátíðinni stendur og í þetta skipti er það 
gamla góða Víkingasveitin okkar sem heldur uppi fjöri fram á nótt. Það 

eru þeir bræður Hermann Ingi Hermannsson og Helgi Hermanns ásamt 
Smára sem spila.

 Að lokum vil ég þakka þeim sem stutt hafa þetta framtak í gegnum árin 
en lógóin þeirra má sjá í dagskránni. Þeir hafa ekki brugðist og eru búnir 
að standa með okkur í gegnum öll árin og verður þeim seint fullþakkað.

Það er von mín að þessi hátíð eigi eftir að halda uppi merki víkinga og 
halda áfram að gleðja þá gesti sem á hátíðina koma.

Gleðilega Víkingahátíð
Jóhannes Viðar Bjarnason

Föstudagur 13. júní
13:00 Markaður opnaður
13:15 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
14:30 Hljómsveitin Krauka spilar
15:00 Pól Arni Holm (söngur) og Jón Joensen (gítar) úr 
 Færeysku rokksveitinniTýr
16:00 Bardagasýning
17:00 Bogfimi og axakast
17:30 Hljómsveitin Krauka spilar
19:00 Bardagasýning
19:30 Tónlist og söngur við eldstæðið
20:00 Lokun markaðar 
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum, Víkingasveitin spilar
22:30 Tónleikar í Fjörukránni með hljómsveitinni Krauka
23:00 Pól Arni Holm (söngur) og Jón Joensen (gítar) úr 
 Færeysku rokksveitinniTýr
23:30 Dansleikur með hljómsveit Hermanns Inga, Helga 
 Hermanns og Smára (Gamla víkingasveitin)
03:00 Lokun

Laugardagur 14. júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
14:30 Pól Arni Holm (söngur) og Jón Joensen (gítar) úr 
 Færeysku rokksveitinniTýr
15:00 Sagnaþulir í Hellinum á hótelinu
15:30 Hljómsveitin Krauka spilar
16:00 Bardagasýning
16:30 Bogfimikeppni víkinga
17:00 Hljómsveitin Krauka spilar
18:00 Hljómsveitin Krauka spilar

19:00 Bardagasýning
19:30 Tónlist og söngur við eldstæðið
20:00 Lokun markaðar 
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum, Víkingasveitin spilar
22:30 Tónleikar í Fjörukránni með hljómsveitinni Krauka
23:00 Pól Arni Holm (söngur) og Jón Joensen (gítar) úr 
 Færeysku rokksveitinniTýr
23:30 Dansleikur með hljómsveit Hermanns Inga, Helga 
 Hermanns og Smára (Gamla víkingasveitin)
03:00 Lokun

Sunnudagur 15. júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
15:00 Pól Arni Holm (söngur) og Jón Joensen (gítar) úr 
 Færeysku rokksveitinniTýr
16:00 Bardagasýning
16:30 Bogfimikeppni víkinga
17:00 Hljómsveitin Krauka spilar
17:30 Sagnaþulir í Hellinum á hótelinu
18:00 Hljómsveitin Krauka spilar
19:00 Bardagasýning
19:30 Tónlist og söngur við eldstæðið
20:00 Lokun markaðar 
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum, Víkingasveitin spilar
22:30 Tónleikar í Fjörukránni með hljómsveitinni Krauka
23:00 Pól Arni Holm (söngur) og Jón Joensen (gítar) úr 
 Færeysku rokksveitinniTýr
01:00 Lokun

Mánudagur 16. júní
12:00 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður/kona heims
12:30 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður/kona heims

13:00 Markaður opnaður
13:30 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður/kona heims
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
14:45 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður/kona heims
15:00 Hljómsveitin Krauka spilar
16:30 Bardagasýning
16:30 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður/kona heims
18:00 Víkingasveitin spilar
18:30 Bardagasýning
19:00 Kraftakeppni, sterkasti fatlaði maður/kona heims
20:00 Lokun markaðar 
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum, 
 Víkingasveitin spilar
22:30 Tónleikar í Fjörukránni með hljómsveitinni Krauka
23:30 Dansleikur með hljómsveit Hermanns Inga, Helga 
 Hermanns og Smára (Gamla víkingasveitin)
03:00 Lokun

Þriðjudagur 17 júní
13:00 Markaður opnaður
13:30 Víkingaskóli barnanna
14:00 Bardagasýning
15:00 Sagnaþulir í Hellinum á hótelinu
15:00 Hljómsveitin Krauka spilar
16:00 Bardagasýning
16:30 Bogfimikeppni víkinga
17:00 Hljómsveitin Krauka spilar
18:00 Hljómsveitin Krauka spilar
19:00 Bardagasýning
20:00 Víkingaveisla í Fjörugarðinum, Víkingasveitin spilar
20:30 Lokaathöfn með Gudrunu Vicktoriu og fleiri víkingum
22:30 Tónlist í Fjörugarðinum að hætti víkinga
01:00 Lokun

Fjölskylduhátíð

Nánari upplýsingar er að finna á heimsíðu okkar www.fjorukrain.is

Víkingahátíðin er fyrir alla fjölskylduna
13. til 17. júní 2014

Víkingamarkaður, handverks- og 
bardagavíkingar, fornir leikir, glíma, 
bogfimi og axarköst, fjöllistamenn, 

víkingaskóli fyrir börn, víkingatónlist, 
eldsteikt lamb, víkingaveislur, kvöldvaka 

að hætti víkinga, dansleikir og fleira. 

HOTEL
& Restaurants

GARÐABÆR / ÁLFTANES

 

Eftir að Víkingahátíðinni lýkur verður haldið til Vestmannaeyja þar sem haldin verður heljarinnar 
hátíð 20. og 21. júní  í samvinnu við Herjólf, Vestmannaeyjabæ og veitingahúsið Vöruhúsið.

www.gaflari.is
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Ný bæjarstjórn Hafnarfjarðar
Ný bæjarstjórn var kjörin í kosningunum um mánaðamótin en nokkrar 
breytingar urðu á skipan bæjarfulltrúa; munar þar helst um bæjarfulltrúa 
Bjartrar framtíðar, en einn nýr bæjarfulltrúi kemur úr röðum Samfylk-
ingarinnar og einn úr röðum Sjálfstæðisflokksins. Aðrir hafa reynslu af bæj-
arstjórnarmálum. Framsóknarmenn náðu ekki inn manni í kosningunum 
að þessu sinni, fengu 6,5 prósent atkvæða. Sama má segja um Pírata, sem 
ekki náðu inn manni. Þeir fengu 6,7 prósent atkvæða, en flokkurinn hafði 
mælst með mann inni í skoðanakönnunum vetrarins. Hér á má sjá framan 
í fulltrúa Hafnfirðinga í bæjarstjórn næstu fjögur árin, ásamt ummælum 
nokkurra þeirra úr kosningabaráttunni, sem gætu gefið vísbendingar um 
áherslumál flokka og fulltrúa.

Sjálfstæðisflokkurinn
35,8%

Rósa Guðbjartsdóttir er oddviti 
sjálfstæðismanna í bæjarstjórn. Hún 
verður formaður bæjarráðs samkvæmt 
verkaskiptingu Sjálfstæðisflokksins og 
Bjartrar framtíðar. Blaðið spurði hana 
rétt fyrir kosningar hver væru helstu 
áherslumál og hvert yrði fyrsta verkið, 
fengi flokkurinn umboð:

„1. Traust fjármálastjórnun sem 
miðar að því að  losa bæinn úr skulda-
höftum án þess að draga úr þjónustu 
við íbúa. 2. Að tryggt verði framboð á 
lóðum fyrir hagkvæmar íbúðir jafnt 
til leigu og sölu. 3. Fegrun bæjarins, 
hreinsun stíga og opinna svæða með 
áherslu á að ljúka frágangi í nýjum 
hverfum.“

- Hvert yrði allra fyrsta verkið ef þið 
fáið umboð til að hrinda því í fram-
kvæmd?

„Taka til og fegra bæinn, gera átak 
í viðhaldi eigna og auka sjálfstæði 
skólanna. Einnig að hefja átak í mark-
aðssetningu og atvinnuþróun með því 
markmiði að auka tekjur sveitarfélags-
ins. Þannig hæfist sú uppbygging og 
sókn sem nauðsynleg er til að viðsnún-
ingur megi verða í Hafnarfirði.“

Kristinn Andersen er doktor í 
verkfræði, hefur starfað sem fram-
kvæmdastjóri og  setið í bæjarstjórn. 
Hann sagðist í viðtali við blaðið í 
aðdraganda kosninga vilja „gefa 
einstaklingum og fyrirtækjum bæjar-
ins tækifæri til að taka að sér verkefni 
bæjarfélagsins – í framkvæmdum, 
fræðslumálum, velferðarmálum og 
víðar.“

Unnur Lára Bryde er viðskipta-
fræðingur og flugfreyja og tekur nú 
sæti í bæjarstjórn.

Ólafur Ingi Tómasson er fyrrverandi 
aðalvarðstjóri og var varamaður í bæj-
arstjórn á síðasta kjörtímabili, en tekur 
nú sæti sem aðalmaður.

Helga Ingólfsdóttir er fram-
kvæmdastjóri og var bæjarfulltrúi á 
síðasta kjörtímabili.

„Við viljum að fegrun bæjarins, 
hreinsun stíga og opinna svæða verði 
sett í forgang ásamt því að ljúka frá-
gangi og fegrun í nýjum hverfum. Við 
eigum yndislega fallegan bæ en það er 
skuggi á bæjarbragnum að of mikið 
rusl er víða um bæinn.  Fjölmörg græn 
svæði eru í bænum sem þarf að sinna 
betur þannig að þau séu bæjarprýði 
og nýtist til útiveru fyrir bæjarbúa. “

Björt framtíð
19,0%
Guðlaug Kristjánsdóttir er sjúkraliði 
og formaður BHM. Hún er ný í bæj-
arpólitíkinni í Hafnarfirði og verður 
forseti bæjarstjórnar samkvæmt verka-
skiptingu Bjartrar framtíðar og Sjálf-
stæðisflokksins. Hún sagði þetta meðal 
annars í viðtali við blaðið skömmu fyrir 
kosningar, spurð um stefnu BF:

„Stjórn bæjarfélags eru örugglega 
engin töfrabrögð, byggð á kennisetn-
ingum flokka, heldur mun frekar 
praktískur rekstur sem þarf að byggja 
á staðreyndum og málefnalegri rök-
ræðu,“ segir Guðlaug og bætir við. 
„Meðal annars af þessum sökum 
hefur Björt framtíð frá upphafi lagst 
gegn loforðalistum fyrir kosningar. 
Við teljum mikilvægara að gera grein 
fyrir grundvallarafstöðu til málefna 
og þeim markmiðum sem við viljum 
vinna að,“ sagði hún í viðtali við 
blaðið í aðdraganda kosninga.

Einar Birkir Einarsson er verk-
fræðingur og framkvæmdastjóri og 
nýr fulltrúi í bæjarstjórn.

Samfylkingin
20,2%

Gunnar Axel Axelsson var formaður 
bæjarráðs á síðasta kjörtímabili. 
Hann sagði þetta í viðtali við blaðið 
skömmu fyrir kosningar:

„Samfylkingin leggur áherslu á 
stóraukið framboð á leiguíbúðum og 
hagkvæmum íbúðum fyrir  jafnt unga 
sem aldna og þar teljum við að bærinn 
geti beitt sínum áhrifum bæði fjár-
hagslega og skipulagslega til ná saman 
öflugum aðilum í slíka uppbyggingu.   
Við teljum líka brýnt að tryggja betur 
stöðu barnafjölskyldna og jafnan rétt 
allra barna til að taka þátt í skipu-
lögðu íþrótta- og tómstundastarfi, 

sem og að skapa meiri samfellu í 
vinnudegi Hafnfirskra barna.“

Margrét Gauja Magnúsdóttir var 
forseti bæjarstjórnar á síðasta kjör-
tímabili.

Hún sagði þetta í viðtali við blaðið 
í vetur: „Sjálfri hefur mér sviðið mest 
að geta ekki gert meira fyrir barnafjöl-
skyldur þegar kemur að gjaldskrám, 
hækka niðurgreiðslur og lækka leik-
skólagjöld. Það verður mitt helsta bar-
áttumál nú þegar fer að sjá til sólar í 
rekstri bæjarins.“

Adda María Jóhannsdóttir er ensku-
kennari og sviðsstjóri við Flens-
borgarskólann. Hún er ný í bæjar-
stjórn. 

„Við viljum standa vörð um vel-
ferðarkerfið og vinna gegn ójöfnuði 
í samfélaginu,“ sagði hún í grein hér 
í blaðinu í vor.

Vinstri græn
11,7%

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir 
er fráfarandi bæjarstjóri og bæjar-
fulltrúi.

„Við viljum hafa samráð við bæj-
arbúa frá fyrstu skrefum fjárhagsá-
ætlunargerðar og fram að samþykkt 
hennar. Feta í fótspor þeirra sem 
lengst eru komin í gerð þátttökufjár-
hagsáætlana. Með því að taka upp 
þátttökufjárhagsáætlun aukum við 
enn frekar lýðræðislega aðkomu bæj-
arbúa að mikilvægum ákvörðunum 
bæjarins,“ sagði hún í viðtali við 
blaðið skömmu fyrir kosningar.

Ný bæjarstjórn Garðabæjar
Sjálfstæðisflokkurinn fékk afgerandi meirihluta í kosningunum í Garðabæ, en þetta voru fyrstu kosningarnar 
í sameinuðu bæjarfélagi Garðabæjar og Álftaness. Samfara sameiningunni var bæjarfulltrúum fjölgað í 11 
en þeir voru áður 7 í hvoru bæjarfélagi um sig. Framsóknarmenn komu ekki manni að í kosningunum en þeir 
höfðu áður átt fulltrúa í bæjarstjórn Álftaness. Þeir fengu 6,6 prósent atkvæða í kosningunum.

Sjálfstæðismenn fengu sjö bæjarfull-
trúa kjörna, en bæjarstjórinn Gunnar 
Einarsson var í áttunda sæti listans og 
náði ekki kjöri. 

Sjálfstæðisflokkurinn
58,8%

Áslaug Hulda Jónsdóttir
Sigríður Hulda Jónsdóttir
Sigurður Guðmundsson
Gunnar Valur Gíslason
Jóna Sæmundsdóttir
Almar Guðmundsson
Sturla Þorsteinsson

Björt framtíð
14,8%

Guðrún Elín Albertsdóttir
Halldór Jörgensson

Samfylkingin
9,9%

Steinþór Grétarsson

M-listi fólksins í bænum
9,9%

María Grétarsdóttir



LAXVEIÐI Á HÓFLEGU VERÐI FYRIR AUSTAN!  

EIGUM ENNÞÁ LAUS VEIÐILEYFI Í STÓRLAXAÁM OKKAR 

BREIÐDALSÁ OG JÖKLU FYRIR SUMARIÐ 2014. EINSTAKT

UMHVERFI OG GÓÐ AÐKOMA AÐ MÖRGUM VEIÐISTÖÐUM.

GISTING MEÐ EÐA ÁN ÞJÓNUSTU. EINNIG GÓÐ SILUNGSVEIÐI.

ellidason@strengir.is /// +354 660 6890
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Pylsugerðaræðið er æði!
Mannkynið hefur frá örófi stundað pylsugerð í einhverri mynd. Í einum 
gamanleikja Aristofanesar frá því um 500 fyrir krist, nær pylsusali óvæntum 
frama í aþenskum stjórnmálum, sem segir okkur að pylsugerð var orðin 
að sérstakri iðngrein í Grikklandi hinu forna. Að troða kjöti, blóði og fitu 
inn í maga eða hreinsaðar garnir er ævagömul matvælageymsluaðferð 
sem mótast hefur hægt og bítandi af búskaparháttum og aðstæðum á 
hverjum stað, fyrst og fremst því kjöti og kryddi sem var innan seilingar. 
Frá upphafi var kjötið í pylsurnar soðið, reykt eða steikt, annað hvort fyrir 
eða eftir að það fór í pylsuna. Þetta þróaðist yfir í það sem við þekkjum nú 
sem ítalskar kryddpylsur eða þýskar bratwurst – og svo auðvitað íslenska 
slátrið og SS pylsuna. 

Hvað er pylsa?
Á www. viontek.is, hinni frábæru mat-
arsíðu Steingríms Sigurgeirssonar og 
Maríu Guðmundsdóttur, er að finna 
þessa skemmtilegu skilgreiningu: „Ís-
lenskri pylsugerð má í grófum dráttum 
skipta í fjóra flokka. Í fyrsta lagi 
farspylsur að danskri fyrirmynd sem 
þróast hafa út í skyndibita, borðaðar í 
pylsubrauði. Í öðru lagi áleggspylsur á 

borð við salami og pepperoni. Í þriðja 
lagi verður auðvitað að nefna íslensku 
bjúgun eða sperðla sem eru sverar 
pylsur fylltar með grófhökkuðu oft 
reyktu kjöti. Bjúgu hafa verið á miklu 
undanhaldi síðustu áratugina en hér á 
árum áður var það algeng sjón að sjá 
bjúgu hanga í kjötborðum verslana. Í 
fjórða lagi verður auðvitað að nefna 
lifrarpylsur og íslensku blóðpylsuna 

blóðmör, sem rétt eins og hin þjóðlegu 
bjúgu hafa verið á hröðu undanhaldi.“

Íslenskar pylsur
Í löndunum staðar í kringum okkur er 
blómleg pylsumenning en minna hefur 
farið fyrir henni hér á landi – fyrr en 
allra síðustu ár. Stóru matvælafyrir-
tækin eru smám saman að feta inn á 
nýjar brautir og færa út kvíarnar með 
nýjum vörum. Undanfarin misseri 
hefur líka verið hægt að kaupa frá-
bærar íslenskar lambakryddpylsur 
frá þýskættaða Skaftfellingnum Klaus 
Kretzer og sérstakar búðir sem bjóða 
upp á pólskar vörur eru gullnáma fyrir 
pylsuáhugamenn. Pylsumeistarinn á 
horni Laugavegar og Hrísateigs er með 
mikið úrval og ekki er hægt að minnast 
á gott kjöt eða kjötafurðir á þessum 
síðum, án þess að nefna Kjötkompaní 
við Dalshraun, þá stórgóðu sælkera-
búð! Grænmetispylsan Bulsa er svo 

ein allra skemmtilegasta nýjungin í 
þessum geira – bæði bragðgóð og holl. 

Pylsugerð á flugi
Enn eigum við samt afskaplega 
langt í land með að ná þeirri þróuðu 
pylsumenningu sem finna má víð-
ast í Evrópu. Hér eru það lifrapylsa, 
blóðmör og ein með öllu sem ennþá 
drottna yfir pylsuheiminum. En við 
getum hins vegar hæglega bætt okkur 
og fyrirmynd til að líta til. Banda-
ríkjamönnum er einkar lagið að taka 
mat úr öllum heimshornum, breyta 
honum og aðlaga. Ekki alltaf til góðs 
– en þó stundum. Vestanhafs hefur 
pylsugerð víða náð miklu flugi. Þar 
spilar inn í hversu mikill suðupottur 
menningaráhrifa þetta mikla land er 
– og svo staðbundnar aðstæður – rétt 
eins og hjá forfeðrum okkar. Auk þess 
að vera miklar kjötætur eru margir 
Bandríkjamenn líka áhugasamir um 
skotveiði og víða hægt að fá villibráð. 
Pylsugerð í heimahúsum er því orðin 
gríðarlega vinsæl. 

Uppskriftir og fróðleikur
Áhrifanna af vinsældum pylsugerðar 
á bandarískum heimilum gætir um 
allan heim. Rétt eins og bandarísku 
útgáfurnar af pítsu og sushi hafa 
breiðst um veröldina – er bandaríska 
hugmyndin um heimagerðar pylsur 
líka orðin vinsæl víða. Sem betur 
fer er þetta til að auka fjölbreytni í 
matarflórunni og fjölga valkostum. 
Hver pylsugerðarmaður gerir auð-
vitað hlutina með sínu nefi. Til þess 
að komast af stað er þó auðvitað gott að 
hafa uppskriftir og leiðbeiningar til að 
styðjast við. Matarblaðamaður bendir 
lesendum t. d. á fyrrnefndan vefwww. 
viontek.is eða www. laeknirinnieldhus-
inu. com sem Ragnar Freyr Ingvarsson 
heldur úti. Svo er margvíslegan fróð-

leik að finna um pylsur, bjúgu, slátur 
og allt hitt í Matarást eftir snillinginn 
Nönnu Rögnvaldsdóttur, en bókin sú 
ber með rentu undirtitilinn Alfræðibók 
um matargerð. 

Pylsugerð er einföld
En ætli maður að búa til eigin pylsur 
þarf maður þó alls ekki að vita allt. 
Pylsugerð er nefninlega bara frekar 
auðveld og mjög skemmtileg. Ekki 
skiptir máli hvort maður notar svína-. 
lamba-, hrossa-, kjúklinga- eða nauta-
kjöt. Grunnurinn er einfaldur – kjöt, 
fita, salt og krydd. Stundum líka ein-
hver vökvi. Galdurinn snýst um að 
blanda þessu saman og ná einhvers 
konar jafnvægi. Síðan er bara að prófa, 
lesa sér til og gera tilraunir. Pylsunum 
er síðan troðið í garnir, annað hvort 
alvöru garnir eða úr gerviefnum. Þær 
má kaupa hér og þar. Ef lesendur lenda 
í vandræðum með að finna garnirnar 
má senda undirrituðum tölvupóst með 
fyrirspurnum. Góðar ábendingar eru 
líka vel þegnar. 

Gott hráefni er  
skiptir höfuðmáli
Grundvallaratriði við pylsugerð er að 
vera með gott hráefni og réttar græjur. 
Það þarf einhvers konar grind eða 
hanka til að hengja nýgerðar pylsurnar 
á. Auðvitað má nota einfaldari aðferðir 
til að byrja með, stólbak eða slíkt. Svo 
þarf almennilega hakkavél. Reyndur 
matgæðingur sagði einu sinni við mig. 
„Maður hrærir ekki með hakkavél og 
hakkar ekki með hrærivél.“ Kannski 
var þetta tóm vitleysa í honum en 
þetta situr samt í mér, svona rétt eins 
og þegar manni var kennt að nota ekki 
flatt skrúfjárn á stjörnuskrúfur. Við 
pylsugerð er hægt að nota annað hvort 
góða handhakkavél eða öflug raf-
magnshakkavél. Það er afar mikilvægt 

Matarsíða svavars

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

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · 2. HÆÐ · SÍMI: 530-2819 & 530-2821 · www.ormsson.is

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%

Bragðið er í fitunni. í pylsur má setja ýmiss konar krydd. Um að gera að prófa 
sig áfram.
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að blanda hráefnunum vel saman en 
geta samt valið um grófleika og áferð. 

Pylsupumpa er málið
Svo er ein gullvæg regla. Bragðið 
kemur úr fitunni! Sumir segja að í 
bestu pylsunum sé fitan á bilinu 30% til 
50%. Matarblaðamaður er á því að fitu-
hlutfallið í góðri pylsu megi ekki fara 
miður fyrir 20%. Þetta er þó auðvitað 
smekksatriði. Þá komum við að rús-
ínunni í öðrum pylsugerðarendanum. 
Mikilvægasta tólið við pylsugerð er 
góð pylsupumpa! Með henni tryggir 
maður að útkoman verði eins og að 
er stefnt. Hún er jafn mikilvæg og góð 
panna eða góður hnífur. Slíkar græjur 
eru vel þess virði, vilji maður nálgast 
pylsugerð af alvöru. Svo er það rúsínan 
í hinum pylsugerðarendanum. Deildu 
afrakstrinum, bjóddu smakk og fáðu 
viðbrögð. Þannig geturðu þróað þína 
eigin pylsu. Hvað er betra en að setjast 
með góðum vinum yfir leik á HM og 
bjóða upp á heimagerða pylsu?

svavar@islenskurmatur.is

522 4600
www.krokur.net

Krókur  er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja. 
Félagið rekur einnig þjónustumiðstöð fyrir tjónaökutæki þar sem veitt er ahliða 
þjónusta í meðhöndlun tjónabifreiða og annarra  bifreiða samkvæmt óskum 
viðskiptavina.

Krókur býður m.a. uppá:
• Starfsmenn sem eru þjálfaðir og reyndir í bíla- og tækjaflutningum

Taktu Krók á leiðarenda

Suðurhraun 3, 210 Garðabær

á þinni leið

Pylsur í öllum stærðum og gerðum má fá víða, en líka getur verið gaman að búa til pylsurnar heimavið.

Það er fátt sem slær út alvöru hakkavél við pylsugerðina.



Velkomin til Húsavíkur!

4. Landsmót UMFÍ 50+

Íþrótta- og heilsuhátíð!

ÞingeyjarsveitNORÐURÞING

Keppnisgreinar: 
Blak, boccia, bogfimi, bridds, dráttavélaakstur, fjallahlaup, frjálsar, íþróttir, 
golf, hestaíþróttir, hrútadómar,jurtagreining, línudans, pútt, pönnukökubakstur, 
ringó, skák, skotfimi, stígvélakast, sund, sýningar, þríþraut.

Húsavík 20.–22.  júní 2014 Skráning: umfi.is

Skráðu þig, þitt fyrirtæki eða hóp til leiks á www.ganga.is

Skeifan 3E-F · Sími 581-2333 · rafver@rafver.is · www.rafver.is

K Ä R C H E R  S Ö L U M E N N

V E R T U  Á  Ö R U G G U M  S T A Ð

K 2.21
110 bör max
360 ltr/klst

K 4.200

130 bör max
450 ltr/klst

K 7.700/K 7.710

160 bör max
600 ltr/klst

K 5.700

140 bör max
460 ltr/klst

Háþrýstidælur
Þegar gerðar eru hámarkskröfur

T 400
Snúningsdiskur

Fyrir pallinn, 
stéttina o.fl.
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Ögn um vinnubrjálæðinga
Undanfarna þrjá áratugi hefur 

vinnuvikan á Íslandi styst 
um sem jafngildir um einni 

vinnustund. Þeir sem muna síðustu 
tvo til þrjá áratugi gera sér grein fyrir 
því við svolitla umhugsun að allskyns 
vélar hafa tekið yfir ýmis störf – en 
að við höfum ekki nýtt okkur þessa 
staðreynd til að vinna minna. Í nútím-
anum, sem dæmi, eru einstakar vörur 
í verslunum ekki lengur merktar með 
verðmiða, heldur er vöruflokkurinn 
merktur með merkimiða í hillu, jafn-
vel eins konar rafrænum merkimiða 
sem breytist sjálfvirkt í takt við verð í 
tölvukerfi viðkomandi verslunar. Það 
er því engin þörf lengur til að merkja 
hverja og eina vöru, eins og áður var, 
með tilheyrandi vinnusparnaði. Og 
breytingar sem þessar hafa ekki bara 
átt sér stað í verslunum; þær hafa átt 
sér stað um allt hagkerfið – sjálfvirknin 
er allstaðar í kringum okkur. 

Gætum við nýtt okkur þetta til að 
stytta vinnutímann? Augljóslega, fyrst 
tæknin er farin að gera svona mikið 
fyrir okkur. En aðalástæðan fyrir því 
vinnutíminn hefur lítið styst er að 
skemmri vinnutími er ekki atvinnu-
rekendum í hag; það er hverjum þeirra 
almennt í hag að halda vinnutímanum 
jafn löngum, segja því starfsfólki upp 
sem er ekki „nauðsynlegt“, eftir að 
nýjar vinnusparandi aðferðir hafa 
verið teknar upp og láta aðra vinna 
jafn lengi eftir sem áður. Með þessu 
móti hagnast atvinnurekandinn meira, 
með því að spara við sig í launakostn-
aði. Á móti kemur að fólk sem missir 
vinnuna með þessum hætti þarf að 
finna aðra, þar sem vinnutíminn er 
líklega jafn langur og áður. Þetta er 
höfuðástæðan fyrir því að vinnutíminn 
hefur ekki styst þrátt fyrir að tæknin 
hafi breytt vinnuháttum jafn mikið og 
raun ber vitni. 

Og ástæða þess að þetta er hægt, er 
að stéttarfélögunum hefur ekki tekist 
að breyta valdajafnvæginu á vinnu-
markaðnum á þann veg að launafólk 
hafi yfirhöndina, sem auðvitað gerir 
atvinnurekendum – stórum sem 
smáum – kleift að fara sínu fram þegar 
tækninýjungar koma fram. 

En af hverju eru stéttarfélögin ekki 
sameinuð og taktviss, í baráttu fyrir að 
breyta þessu valdajafnvægi? Fyrir því 
eru nokkrar ástæður:

Í fyrsta lagi er það arfleifð þjóðar-
sáttarinnar. Forsvarsmenn stéttarfé-
löganna virðast hafa bitið það í sig 
að kjarasamningar megi helst aldrei 
„rugga við“ hagkerfinu á neinn mark-
verðan hátt; kjarasamningar verði alltaf 
að fylgja vissri forskrift, þar sem er 
samið um flata launahækkun fyrir alla 
helstu samningshópa, helst án verk-
falla – ella sé voðinn vís og ástandið 
í samfélaginu verði eins og það var, 
fyrir þjóðarsáttina. Fyrir vikið breytast 
fyrirbæri eins og vinnutími lítið, enda 
er litlu við hróflað í kjarasamningum. 

Í öðru lagi virðist viss hagfræðilegur 
þankagangur hafa yfirtekið stéttarfé-
lögin; þar starfar fólk sem vinnur í 
anda þeirra hagfræðihugmynda sem 
ríkjandi eru í samfélaginu, en innan 
þeirrar hugmyndafræði leyfist ekki 
að hugsa um hvernig megi draga úr 
vinnutíma, dreifa vinnunni á fleiri 

hendur, eða nokkuð í þeim dúr. Eina 
raunhæfa leiðin, frá sjónarhóli þessarar 
hugmyndafræði, er að stækka í sífellu 
umfang hagkerfisins; sem sé, auka sí-
fellt viðskipti og neyslu. Sem dæmi, 
þá telst það betra innan þessarar hug-
myndafræði að fólk vinni meira, ef 
það býr til meira af verðmætum, sem 
seljast, en ef það stundar nám þar sem 
það lærir að skilja heiminn. 

Í þriðja lagi er sem stéttarfélögin setji 
sér ekki markmið til að vinna að. Ég hef 
setið marga fundi með ýmsum stéttar-
félögum þar sem vandamálin tengd 
styttingu vinnutímans – og raunar ýmis 
önnur vandamál – eru rædd, en án þess 
að fundarmenn geti komist að niður-
stöðu um hvað gera skal. Raunar hef 
ég tekið eftir því að menn eiga að til að 
fara í hringi með umræðurnar, sömu 
vandamálin eru tjáð aftur og aftur. Af 
hverju þetta er, er ekki gott að segja. 
Ein ástæðan er kannski sú að menn eru 
að reyna að tækla of mörg vandamál í 
einu, eða þeir hreinlega sjái enga leið 
út úr vandamálunum. En eitt er alveg 
ljóst: Stéttarfélögin verða að taka sig á í 
þessu efnum og setja sér skýr markmið, 
sem þau vinna að. 

Vandamálin eru eflaust fleiri. Það er 
öruggt mál að vandamál stéttarfélag-
anna lúta alls ekki að einhvers konar 
óhollustu gagnvart launafólki; það er þá 
undantekning. Vandamálið er kannski 
að stéttarfélögunum vantar endurnýjun 
á hugmyndafræði sinni? Og þau vantar 
að losa sig undan viðjum vanans?

Höfundur er

Guðmundur D. Haraldsson 
Stjórnarmaður í Öldu - félagi 

um sjálfbærni og lýðræði

12

Fólk vinnur við ýmis störf. Greinarhöfundur spyr hvers vegna stéttarfélög 
séu ekki sameinuð í baráttu til að auka áhrif launafólks.

Höfum rútur af öllum 
stærðum og gerðum, 
vel búnar til aksturs 
hvort sem er innan 
eða utanbæjar.  

ÞÓRSMÖRK OG 
LANDMANNALAUGAR

 
Daglegar ferðir frá 14. júní til 8. 
september. Ekið í Langadal, Bása og 
að skála í Landmannalaugum. Tilvalið 
að fara dagsferð eða gista á milli 
ferða. Skoðið tímatöflur og 
brottfararstaði á trex.is.  

Hesthálsi 10 - 110 Reykjavík - sími: 587 6000 - info@trex.is - www.trex.is  

TAKTU RÚTU!

Bókanir &upplýsingar á TREX.IS

LEITIÐ TILBOÐA!



Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR



 TÍMAREIMAR – BREMSUR – BILANAGREINING - OLÍUSKIPTI  
ÁSAMT ÖLLUM ALMENNUM BÍLAVIÐGERÐUM

Tjónaviðgerðir fyrir öll  
tryggingafélöginBílaspítalinn – Kaplahrauni 1 – Hafnarfirði 

Sími 565 4332 – bsp@bsp.is

CABAS tjónaskoðun
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Grafíker á heimsmælikvarða
Á morgun opnar sýningin Svona geri ég í Hönnunarsafni Íslands á verkum 
Hjalta Karlssonar. Hjalti er grafískur hönnuður og sitt eigið hönnunarstudíó, 
Karlssonwilker, í New York ásamt Þjóðverjanum Jan Wilker. En þótt sýningin 
sé kennd við Hjalta á hann erfitt með að tala um sig í eintölu þar sem þeir Jan 
vinna saman að öllum verkefnum fyrirtækisins, þar með talið verkunum á 
sýningunni. „Við skiptum sýningunni í tvennt, annar helmingurinn er tímalína 
sem sýnir og segir hver ég er og hvað ég hef verið að gera, sýnir nokkur gömul 
verk og til dagsins í dag. Verkin í tímalínunni eru mjög fjölbreytt þar sem notast 
er við hina ýmsu miðla. Hinn hluti sýningarinnar er byggður á sýningunni í 
Gautaborg [sýningin kemur beint þaðan], þar var henni skipt í tvennt líka. 
Þá hönnuðum við 14 plaggöt sem voru tengd Svíþjóð, svo sænskir áhorfendur 
fengju eitthvað um landið, sjö myndir og sjö portrait myndir af random fólki 
í Svíþjóð. Okkur fannst ekki passa að flytja hana þannig til Íslands svo við 
yfirfæðrum verkin, gerðum 7 plaggöt af random pælingum um Ísland og svo 
eru sex skissur af íslenskum einstaklingum, bæði þekktum og óþekktum.“ Hildur 
Björgvinsdóttir, blaðamaður, ræddi við Hjalta Karlsson.

Perónulegra að  
sýna á Íslandi
Hjalti hefur verið búsettur erlendis 
í yfir tuttugu ár en Karlssonwilker 
var stofnað árið 2000. Sýningin í 
Hönnunarsafninu er hans fyrsta einka-
sýning hér á landi en áður hefur hann 
tekið þátt í samsýningum auk þess að 
kenna og halda fyrirlestra á Íslandi í 
gegnum tíðina. Hann segir talsvert 
persónulegra að sýna á Íslandi þar sem 
hann þekkir marga og nálægðin við 
gesti sé meiri. 

Viðurkenningin  
mikilvægust
Í nóvember síðastliðnum hlaut Hjalti 
hin virtu Torsten och Wanja Söderberg-
verðlaunin sem eru stærstu verðlaun 
sem veitt eru hönnuði á hverju ári,1 
milljón sænskra króna. Tilgangur verð-
launanna er að efla, hönnun, handverk 
og tísku á Norðurlöndunum en þau eru 

aðeins veitt Norrænum hönnuðum. 
Hjalti segir að þegar hann hóf nám í 
grafískri hönnun hafi hann ekki órað 
fyrir að ná þetta langt. Aðspurður 
hvort verðlaunin hafi breytt einhverju 
segir hann peningana sem slíka ekki 
hafa verið það sem skipti hann mestu 
heldur viðurkenningin sjálf. „Þetta 
var eitthvað sem ég bjóst alls ekkert 
við að fá og aðalega rosalegur heiður 
að vera valinn úr öllum þessum stóra 
hóp hönnuða, gríðarleg viðurkennig á 
minni vinnu. Þetta er bara eins og hjá 
flestum, maður kemur á skrifstofuna 
og svo kemur maður heim og manni 
finnst eins og fólk viti ekkert hvað 
maður er að gera en viðurkenningin 
segir mér að það er ekki rétt“. Hann 
bætir við að hann sé annar grafíski 
hönnuðurinn frá upphafi sem hljóti 
verðlaunin sem voru fyrst veitt 1994 
og það sé merki um að grafíkin skipi æ 
stærra hlutverk í hönnunarheiminum. 

Pantaðir af  
Time tímaritinu
Verkefni Karlssonwilker, sem Hjalti 
segir litla stofu á New York mælikvarða 
með sjö starfsmenn, eru afar fjölbreytt. 
Meðal þess sem þeir Jan hafa tekið að 
sér er grafík á skó fyrir Puma auk ver-
kefna fyrir MTV sjónvarpsstöðina og 
hönnun fyrir Our choice, rit Al Gore 
fyrrverandi varaforseta Bandaríkj-
anna. Þá var haft samband við þá frá 
tímaritinu Time og þeir beðnir um að 
sjá um hönnun forsíðu og 12 blaðsíðna 
upplýsingagrafík fyrir eitt tölublað. Í því 
verkefni fengu þeir meðal annars pabba 
leikarans Ben Stiller til að sitja fyrir á 
mynd. Þetta var í fyrsta sinn sem Time 
fékk utanaðkomandi hönnuði til að sjá 
um útlit blaðsins. „Það er mikið frelsi á 
skrifstofunni, við erum að hanna alls-
konar verkefni, engin sérhæfing, höfum 
verið heppnir að fá allskonar verkefni. 
Fáum mjög oft verkefni sem eru til-
raunaverkefni, erum að prófa hluti 

sem við höfum ekki gert áður, kúnnar 
treysta okkur fyrir verkefnum sem við 
höfum ekki gert áður.“ 

Hjalti og Jan hafa einnig unnið 
fjölda verkefna á Íslandi. Þau nýju-
stu eru hönnun fyrir Hverfisgallerí 
á Hverfisgötu 4 og heildarútlit fyrir 
nýútkomna plötu hljómsveitarinnar 
Gusgus, Mexíkó. 

Grafíkin fjölbreytt
Hjalti segir að starf grafíkersins sé að 
verða æ fjölbreyttara og færast yfir í 
fleiri og fleiri miðla sem sé mjög já-
kvætt. Flestar hönnunarstofur séu 
farnar að gera videoverk, teiknimyndir 
og jafnvel innsetningar en síðasta verk-
efni Karlssonwilker var 20 metra langur 
skúlptúr sem hengdur var í loftið hjá 
stofnun í Chicago. 

Í umsögn dómnefndar Söderberg-
verðlaunanna segir: „Breið nálgun 
Hjalta Karlssonar á leturgerð, grafískri 
hönnun og sjónrænum samskiptum 

byggir á húmanískum og listrænum 
grundvelli. Verk hans spanna allt frá 
smáhlutum til heildstæðrar, umfangs-
mikillar grafískrar upplýsingamiðlunar. 
Frá tímaritssíðum til hreyfimynda, frá 
hönnun sýninga með fræðslugildi 
yfir í staðbundnar listinnsetningar – 
sjónrænt tungumál Hjalta Karlssonar 
í samtíma er markað bæði af klassískri 
menntun og íslenskri sagnahefð.“
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One býður hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.
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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 annarra til 
samþykktar eða y�rlesturs.

Gæðakerfi
- gæðahandbók

Self-Service

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala




