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Kynnig laugardag hjá:

Módel á fljúgandi ferð. Reykvíkingar nutu sumarblíðunnar um síðustu helgi. Sumir tóku til við dýfingar og bað í Elliðaánum.
Sjá bls. 8.

Fulltrúi VG fer úr stjórn Orkuveitu Reykjavíkur:

Óbreyttur meirihluti í stjórn OR

„

Það er samkomulag um að þeir sem
hafa verið fulltrúar meirihluta undanfarin ár, munu halda áfram í eitt ár til
viðbótar,“ segir Björn Blöndal, formaður
borgarráðs og oddviti Bjartrar framtíðar,
um skipan stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur.
Nýr meirihluti Samfylkingar, Bjartrar
framtíðar, Vinstri grænna og Pírata, kynnti

málefnasamning sinn í vikunni og skipan
í embætti. Ekkert sagði þar frá skipan í
stjórn OR. „Við höfum ekki haft alveg sömu
skoðun á því hvernig á að skipa stjórnina,“
bætir Björn Blöndal við.
Fulltrúar fráfarandi meirihluta Besta
flokksins og Samfylkingarinnar, þau Haraldur Flosi Tryggvason, Brynhildur Dav-

íðsdóttir og Gylfi Magnússon, munu áfram
skipa meirihluta í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fulltrúar minnihlutans í borgarstjórn,
Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur, fá
tvo fulltrúa, en ekki er víst hvað hvor flokkur
fær. Fulltrúi Vinstri grænna sem nú tekur
þátt í meirihlutanum, hverfur hins vegar úr
stjórn OR, að minnsta kosti um sinn.

hús & heilsa

Rannsóknir og ráðgjöf vegna raka og myglu

HVERNIG ER ÁSTANDIÐ Á ÞÍNU
HEIMILI EÐA VINNUSTAÐ?
Rannsóknir og ráðgjöf vegna raka og myglu í húsum

Ástandsskoðun kaup ◦ sala

rakamæling ◦ sýnataka ◦ loftgæðamælingar

www.husogheilsa.is
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OR skylt að upplýsa almenning

„

Við munum kappkosta það að
uppfylla skilyrðin,“ segir Eiríkur
Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi
Orkuveitu Reykjavíkur.
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
hefur veitt Orkuveitunni undanþágu
frá hertum reglum um styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti. Orkuveitan hafði óskað eftir undanþágu
til fjögurra ára, en fær tveggja ára
undaþágu, samkvæmt ákvörðun
ráðuneytisins.
Orkuveitan hefur leitast við að
draga úr styrk brennisteinsvetnis
með svonefndri Sulfix aðferð, en þá
er brennisteini dælt niður í jarðlög.
Ráðuneytið setur þau skilyrði að eftir

eitt ár, verði ákveðið hvort því verkefni verði haldið áfram eða aðrar leiðir
reyndar.
Enn fremur ber Orkuveitunni að
birta upplýsingar um loftgæði „og
tryggja þannig að almenningur sé
ætíð upplýstur um loftgæði á áhrifasvæði Hellisheiðarvirkjunar hvort sem
um er að ræða almennar upplýsingar
fyrir íbúa, viðkvæma hópa eða þá sem
stunda útivist á svæðinu. Enn fremur
skal upplýsa almenning um líklega
útbreiðslu brennisteinsvetnis á áhrifasvæði Hellisheiðarvirkjunar þegar útlit
er fyrir að styrkur brennisteinsvetnis
fari yfir tilkynningarmörk,“ segir í
ákvörðun ráðuneytisins.

Samkeppni um skipulag Háskólasvæðisins:

Tillögur þóttu ekki duga

Ú

rslit í hugmyndasamkeppni um
skipulag háskólasvæðisins voru
kynntar á dögunum. Alls bárust sex
tillögur í samkeppnina en þátttaka
var mun minni en vonir aðstandenda
stóðu til. Tillögurnar sem hlutu verðlaunin þóttu hvorug gera áherslum
dómnefndar fullnægjandi skil og því
lenti hvorug þeirra í fyrsta sæti, en
deildu 2. -3. sæti.
VA arkitektar áttu aðra tillöguna en
hina áttu ASK arkitektar. Báðar tillögur
gera ráð fyrir umtalsverðu byggingarmagni á svæðinu. Háskóli Íslands hefur
því möguleika á að vaxa á þessum stað,

Hugmynd VA arkitekta að því hvernig
Suðurgata geti litið út.

ef marka má tillögurnar, en stofnanir
og fyrirtæki á svæðinu gætu jafnframt notið sín, segir í tilkynningu
frá Reykjavíkurborg. Hægt er skoða
tillögur arkitektanna á vef borgarinnar.

„Hvað ertu eiginlega að segja“?

„

Það eru til allmargir góðir blaðamenn í landinu og einkenni á þeim
öllum er að þeir eru vel upplýstir. Þeir
hafa þekkingu á þeim málum sem þeir
skrifa um,“ segir Úlfar Þormóðsson
rithöfundur um moskuumræðuna í
aðdraganda borgarstjórnarkosninganna. „Blaðamennirnir sem vita fátt
verða oft flónskir vegna þess að þeir
vita ekkert hvað þeir eru að fara út
í. Kannski skortir ekki hugrekki en
það skortir vitneskju og eftirfylgni.

Ef tekið er dæmi þá er talað við Sigmund Davíð [forsætisráðherra] og
hann segir það var ekkert flokksleg
ákvörðun að fara fram með andúð á
múslimum, svo fer hann bara yfir í
annað og það án þess að sagt sé; hvað
ertu eiginlega að segja? Það vantar eftirfylgnina en hana skortir væntanlega
vegna þess að blaðamenn sem hafa
ekki þekkingu eru stressaðir þegar
þeir eru að tala við svona menn.“ Ítarlegt viðtal við Úlfar er á bls.10-11.

Mynd: Pressphotos.biz

Samfylking, Björt framtíð, Vinstri græn og Píratar í samtarf:

Vilja ekki ala á sundrungu
„Risastórt menntapólitískt skref “
„
Við viljum leggja okkar af
mörkum til að búa til borg
í þessum sama anda. Með
flóknara og hraðara samfélagi og
aukinni fjölmenningu viljum við
frekar að huga að því sem sameinar
okkur en að ala á sundrungu,“ segir
í inngangsorðum í stefnuyfirlýsingu
nýs meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur. Samfylkingin, Björt framtíð,
Vinstri græn og Píratar kynntu á
miðvikudag formlega samstarf sitt
og málefnaskrá.
Þar er meðal annars fjallað um
lýðræðismál og eflingu hverfaráða
borgarinnar, kveðið er á um að
meginreglan verði að borgin sjái um
rekstur leik- og grunnskóla og velferðarþjónustu. Þá hyggst meirihlutinn beita sér fyrir því að 2.500-3.000
leigu og búseturéttaríbúðir „fari í
uppbyggingu á næstu fimm árum“.
Einnig á að verja fé til að lækka
leikskólagjöld, systkinaafslættir verði
þvert á skólastig og frístundastyrkur
hækkaður um 5.000 krónur á barn á
hvoru áranna 2015 og 16, svo nokkuð
sé nefnt. Einnig á að stíga „frekari
skref til að bæta kjör barnafjölskyldna á síðari hluta kjörtímabilsins. Þær ákvarðanir taki mið af stöðu
borgarsjóðs,“ segir meðal annars í
meirihlutasáttmálanum.

Eitt kort
36 vötn
6.900 kr

skóla skiptir líka máli, og tímabær
endurskoðun mannréttindastefnunnar. Þær áherslur sem kenndar
eru við Pírata um að efla hverfisráð
hafa líka verið á okkar stefnuskrá og
húsnæðismálin eru byggð á sameiginlegri húsnæðisstefnu sem við
unnum með gamla meirihlutanum.
Það er skemmtilegt og gefandi að
fjórir flokkar séu að vinna saman. Ég
lærði það sérstaklega af aðalskipulagsvinnunni, þar sem við getum laðað
fram það besta í öllum flokkum, þá
náum við góðum árangri og ég er
bjartsýn á að við séum að fara að gera
betri borg á því kjörtímabili sem nú
er að hefjast.“

Embættin:

Skóla- og frístundaráð:
Skúli Helgason, Samfylkingu
Velferðarráð:
Björk Vilhelmsdóttir, Samfylkingu
Umhverfis- og skipulagsráð:
Hjálmar Sveinsson, Samfylkingu
Mannréttindaráð:
Líf Magneudóttir, Vinstri-grænum
Menningar- og ferðamálaráð:
Elsa Yeoman, Bjartri framtíð
Íþrótta- og tómstundaráð:
Þórgnýr Thoroddsen, Pírötum

Borgarstjóri:
Dagur B. Eggertsson, Samfylkingu
Formaður Borgarráðs:
S. Björn Blöndal, Bjartri framtíð
Forseti Borgarstjórnar:
Sóley Tómasdóttir,
Vinstri-grænum
Formaður stjórnkerfisog lýðræðisnefndar:
Halldór Auðar Svansson, Pírötum

Kvótasala fyrir dóm

M
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„Þessi sáttmáli er að mjög stórum
hluta Vinstri-grænn,“ segir Sóley
Tómasdóttir, borgarfulltrúi VG um
málefnasamning meirihlutans. „Við
erum að stíga mjög mikilvægt skef í
átt að gjaldfrelsi menntunar og það
er risastórt menntapólitískt skref,“
segir Sóley, en eitt helsta áherslumál
VG fyrir kosningar var að leikskólinn
yrði gjaldfrjáls. Sóley bætir því við að
„mjög grænar áherslur“ séu í málefnasamningnum, „vistvænar samgöngur og sorpflokkun, viðbragðsáætlun vegna loftslagsbreytinga af
mannavöldum, svo ég taki dæmi,“
segir Sóley.
„Aukið samráð við leik- og grunn-

ál 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. , en hann var seldur til Rússlands og kvótinn norður og austur á

land. Hafnarfjarðarbær hefur krafist forkaupsréttar á kvóta skipsins
og eru málaferlin liður í því. DV
hefur greint frá því að 8 milljónir
króna hafi verið greiddar fyrir kvótann, en hann nam rúmu prósenti
af úthlutuðum heildarkvóta á Íslandsmiðum.

FLEIRI VÖTN ÓBREYTT VERÐ
2 0 1 4

00000

w w w. v e i d i k o r t i d . i s

Verið er að mála bekki og borð í borginni í litum Pollapönks í anda fordómaleysis. Þetta á að lífga upp á borgina og á verkinu að vera lokið á þjóðhátíðardaginn.

Endurbætur
á Gamla
Garði

G

amli Garður hefur verið opnaður
að nýju eftir töluverðar endurbætur, en unnið hefur verið í húsinu
frá síðasta hausti. Húsið var að miklu
leyti gert upp í upprunalegri mynd,
en þó með nútímaþarfir stúdenta í
huga, segir í upplýsingum frá Félagsstofnun stúdenta. Húsið er leigt út til
ferðamanna yfir sumartímann, en er
stúdentagarður á vetrum.
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Ummæli með erindi:

S

Góðar áherslur

áttmáli Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata um
meirihlutasamstarf í Reykjavík er stórmerkilegt plagg og verður góður
leiðarvísir næstu fjögur árin. Þar segir í inngangi:

„Við sem myndum meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur komum úr ólíkum
áttum en stefnum nú að sama markmiði. Með hreinskilni og heiðarleika að
leiðarljósi ætlum við að læra hvert af öðru og mynda heild sem er auðugri
en summa okkar samanlögð.“
Fjögurra flokka meirihluti er skemmtileg hugmynd á þeim tímum þegar okkur
er oftast sagt að helst eigi bara að mynda meirihluta með tveimur flokkum.
Slíkt mynstur sjáum við allt í kringum höfuðborgina. Það er gott að fólk úr
mörgum áttum geti unnið saman. Og það á ekki aðeins við um hinn formlega
meirihluta heldur borgarstjórnina alla. Um það eru ýmis góð dæmi, eins og
vinna við nýtt aðalskipulag Reykjavíkur ber vitni um.
Það er vonandi að þau markmið sem sett eru fram í samstarfssáttmálanum
náist. Kannski ekki síst lýðræðismarkmiðin og þau sem tengjast bættum hag
barnanna í borginni, enda þótt auðvitað mætti gera betur í þessum efnum
sem mörgum öðrum. Vonandi er einnig að fyrirhugaðar aðgerðir í húsnæðismálum verði til þess að bæta stöðu fólks.
Kosningabaráttan er eitt. Þá reyna flokkarnir gjarnan að skerpa línurnar,
ýkja þann áherslumun sem er milli þeirra og sýna eigin sérstöðu. Vinnan
eftir kosningar getur verið með öðrum hætti, því það er staðreynd að stefna
flokkanna og hugmyndir um úrlausn mála skarast nokkuð, oftar en ekki.
Það er óhætt að hvetja borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til að starfa með
nýja meirihlutanum að góðum málum. En um leið að þeir sýni meirihlutanum
málefnalegt aðhald.
Maður gæti orðið hugsi um framhaldið til að mynda þegar maður leiðir hugann að umræðu um hverfaskipulag í Reykjavík í aðdraganda kosninganna,
þar sem beinar rangfærslur um fyrirhugað niðurrif bílskúra í Vesturbænum
var prentað í bæklinga. En vonandi var það bara kosningaæsingur og ekki
ávæningur af því sem koma skal í borgarstjórn.

„Börnin eru kjarninn í tilveru okkar.
Hversu önnum kafin sem við kunnum
að vera, megum við aldrei gleyma að
skylda okkar er að búa í haginn fyrir
börnin —eins og foreldrar okkar
bjuggu í haginn fyrir okkur.“

héðan og þaðan …
Lúxusrottur

Rottur gerðu usla í Vestubæjarlauginni og við miðbæinn um hvítasunnuhelgina. Sundlaugargestir voru
reknir upp úr og íbúar slátruðu völsku
með skóflu. Ekki hefur orðið vart við
rottugang í efri byggðum borgarinnar,
og spyrja gárungar hvort
orsakasamhengi sé milli
verðs á fermetra íbúðarhúsnæðis og
ásælni nagdýra.

Villtur skóli

„Villtu verða stúdent á tveimur
árum?“ spurði Menntaskólinn Hraðbraut í auglýsingum í
byrjun vikunnar.
Skólinn er kominn má fullt skrið
að nýju, eftir fjármálahneyksli þar
sem opinbert fé til
menntunar virð-

En hvað á þá að segja um Framsóknarflokkinn? Það þarf fleiri orð en hér
rúmast til að fjalla um kosningabaráttu hans og reyna að grafast fyrir um
hvað sá flokkur stendur fyrir og á hvaða leið hann er. Vonandi ber fulltrúum
hans í borgarstjórn gæfa til þess að snúa af þeirri braut sem þeir fetuðu sem
frambjóðendur fyrir kosningar. Ef marka má umræðuna virðast ekki vera
miklar líkur á því. Þegar sá sem ræðst á minni máttar reynir að gera sig að
fórnarlambinu, virðist manni sem forherðing sé á dagskrá þar á bæ, frekar
en eitthvað annað.
En í málefnaskrá meirihlutans má finna málsgrein, sem er gott veganesti inn
í kjörtímabilið og vonandi framtíðina.
„Með flóknara og hraðara samfélagi og aukinni fjölmenningu viljum við frekar
að huga að því sem sameinar okkur en að ala á sundrungu.“
Er þetta ekki einmitt málið?
Ingimar Karl Helgason

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 samanlagt á við mjög öflugt stóriðjufyrirtæki. Nokkur fyrirtæki, hvert með
álíka marga starfsmenn og fjölda nema
í skólabekk velta 500 til 1.500 milljónum per fyrirtæki á ári. Sum þeirra

Reykjavík vikublað
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- Vigdís
Finnbogadóttir,
forseti Íslands,
1981.

Höfundur er
Ari Trausti Guðmundsson

grónustu og umsvifamestu eru orðin
stórveldi á mælikvarða okkar. Svo
virðist sem nýsköpunarfyrirtækjum,
er tengjast sjávarútvegi, gangi einna
best við innri uppbyggingu og markaðsmál. 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 fjármagn til að taka næsta, eðlilega skref.
Það snýst oft um að koma vöru í framleiðslu, 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 nýsköpunar gæti komið úr tveimur
ólíkum áttum. Frá bönkum eða öðrum
lánastofnunum og frá fjárfestum eða

ist með ýmsum hætti hafa runnið í
vasa eiganda skólans. Kannski væri
réttast fyrir Hraðbraut að flýta sér
hægt því eins og glöggir lesendur
sjá er l-i ofaukið í fyrsta orðinu,
sem hlýtur að teljast óheppilegt fyrir
menntastofnun.

Höfðatalan

Sem kunnugt er valdi Aron Jóhannsson að leika með
bandaríska
landsliðinu
þegar hann
átti
þess
kost. Hann
tekur þátt í
lokakeppni HM
í Braslíu sem hluti af
landsliðshópi Bandaríkjanna, enda
þótt hann hafi setið á bekknum í
undirbúningsleikjum. Óháð beinni
þátttöku hans í leikjum, þá hafa talna
glöggir menn hins vegar reiknað það
út, að miðað við höfðatölu séu 100
sinnum fleiri Íslendingar í bandaríska
landsliðinu, heldur en Bandaríkjamenn. Geri aðrir betur!

fjárfestingarsjóðum. Þar stendur
hnífurinn oft í kúnni. Því miður sýna
íslenskir bankar allt of mikið aðhald
í lánafyrirgreiðslu. Lánveitendur almennt hafa ekki mótað eðlilega stefnu
gagnvart nýsköpunarfyrirtækjum sem
ekki eiga öflug veð. Sennilega ræður
mismikil áhætta nokkru um lánatregðuna eða þá ótti um að lítill hagnaður
fylgi. Ekki bæta gjaldeyrishöftun úr
skák. Fjárfestar hika og horfa fremur
á sjávarútveg eða ferðaþjónustu en nýsköpun 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 mikilvægur ísbrjótur. Með
nýjum tilhliðrunum í innheimtu skatta
og breyttum reglum um afskriftir eða
með sérstökum sjóðum getur samfélagið tekið ábyrgð á sjálfu sér og
leyft nýsköpun að eiga auðveldari
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.
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Í fréttum

Sagnfræði

Í dómi í Aurum málinu
svonefnda, þar sem Jón
Ásgeir Jóhannesson og
fleiri voru sýknaðir,
kemur fram að tölvupóstar, samtímaheimildir, hafa lítið gildi
fyrir héraðsdómi Reykjavíkur, segist
menn ekki muna eftir þeim lengur.
Þetta mat dómara hlýtur að setja alla
sagnfræði í nokkurt uppnám, en þau
vísindi vilja helst byggja á skrásettum
samtímaheimildum.

Postularnir

Nú var einn dómara
í málinu sem lét í ljós
afgerandi neikvæða
afstöðu til annars aðila málsins, nefnilega
embættis Sérstaks
saksóknara. Þetta var
Sverrir Ólafsson, prófessor í fjármálaverkfræði við HR, sem
einnig er bróðir Ólafs
sem kenndur hefur
verið við Samskip og
í seinni tíð Kaupþing og Al-Thani.
Nú eru þeir ófáir lögspekingarnir
sem hafa risið upp sem miklir mannréttindapostular þegar þeim hefur
fundist hallað á útrásarvíkinga, af mis
litlu tilefni. Þeir hinir sömu þegja nú
þunnu hljóði þegar dómari við héraðsdóm lætur í ljós afgerandi álit sit
á óþóknanlegum aðila máls.

Þögn

Kjarninn greindi
frá því að aftur
hefði verið leitað
til dómstóla um að
fréttastjóri Mbl.is
upplýsti hver hefði
látið miðlinum í té minnisblaðið sem
lekið var úr innanríkisráðuneytinu.
Svarið var aftur nei. Innanríkisráðherrann sjálfur mun hafa verið yfirheyrður, svo ljóst má vera að engin
svör hafa fengist í því samtali.

Hvalablús

Íslendingum var ekki boðið á
stóra alþjóðlega ráðstefnu Bandaríkjastjórnar um sjávarútvegsmál.
Skýringin er hvalveiðar Íslendinga.
Hafið er eitt allra stærsta hagsmunamál Íslands og ein meginforsenda
búsetu hér. Það hlýtur að valda verulegum áhyggjum að gæluverkefni eins
manns, Kristjáns Loftssonar í Hval,
skuli hafa þau áhrif að Ísland sé útilokað í alþjóðasamstarfi um sjávarútvegsmál.

Pungamenning

Mbl.is greindi frá merkilegri rannsókn sem sýnir að fréttir kvenna raðast yfirleitt aftar í fréttatíma en fréttir
karla. „Það er svolítil pungamenning,
það er ekki held ég meðvitað en það
er samt staðreynd að aðalritstjóri
er karl, fréttastjórarnir, ritstjórar og
vaktstjórar hafa síðan í sumar allir
verið karlmenn,“ sagði fréttakona á
Stöð 2 við rannsakandann.

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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„Þú eignast hvergi betri vini en í lúðrasveit“

Hildur
Björgvinsdóttir

Á þriðjudaginn kemur verður þjóðhátíðardegi Íslendinga fagnað um allt
land með ýmsum hætti. Götulistamenn, hoppukastalar og kandíflos er orðið
órjúfanlegur hluti hátíðarhaldanna sem og gasblöðrur sem eiga það þó til
að enda í himinhvolfinu. Skrúðgöngur með lúðrasveitum í litskrúðugum
búningum í broddi fylkingar marsera í gegnum borg og bæi og á eftir þeim
rölta prúðbúnar fjölskyldur.
Stofnuð fyrir tilstuðlan
verkalýðsfélaganna
Lúðrasveit verkalýðsins hefur leikið
fyrir skrúðgöngu á 17. júní nær
undantekningalaust frá stofnun
sveitarinnar,1953, og í ár verður
engin breyting þar á. Fyrsti opinberi
flutningur lúðrasveitarinnar var 5. maí
1953 á „Þjóðarráðstefnunni gegn her
í landi“ þar sem Söngfélag verkalýðssamtakanna kom einnig fram. „Ef einhver munur er á lúðrasveitum landsins
þá er það að Lúðrasveit verkalýðsins
hefur mjög sterk tengsl við verkalýðsfélögin enda var hún stofnuð að tilstuðlan þeirra fyrir rúmum 60 árum,“
segir Kári Húnfjörð Einarsson, stjórnandi sveitarinnar og nýráðinn skólastjóri Tónlistarskóla Seltjarnarness.
Í lögum sveitarinnar stendur meðal
annars að markmið hennar sé „að
efla tómennt meðal verkalýðsins,
leika á útifundum, í kröfugöngum
og á öðrum samkomum alþýðunnar“
og eru mörg upprunalegu markmiðanna enn höfð í heiðri. Til að mynda
hafa meðlimir aldrei þurft að borga
félagsgjöld og til að gera öllum sem
áhuga hafa kleift að hlýða á hljómsveitina er boðið til ókeypis tónleika
2-3 á ári þar sem leikin eru verk úr
ýmsum áttum. Lúðrasveitin er rekin
fyrir styrktarfé eingöngu og eru helstu
styrktaraðilirnar verkalýðsfélög og
Reykjavíkurborg.
Ánægjan að leika
á hljóðfæri
En hverjar ætli séu helstu breytingarnar
á starfi sveitarinnar frá stofnun hennar?
„Breytingin er kannski mest sú að
hljóðfærakostur, húsakostur og nótnasafn hefur stækkað þannig að ekki er
saman að líkja. Einnig hefur orðið
margföldun af hljóðfæraleikurum og
þá sérstaklega af yngri spilurum.“ segir
Kári. 30-40 manns æfa reglulega með
sveitinni í húsakynnum hennar, Þór-

unnartúni 6, og eru meðlimir á öllum
aldri. Kári segir stemninguna í hópnum
afar góða enda sé þar saman komið fólk
sem eigi það sameiginlegt að leika á
hljóðfæri, sér og öðrum til yndisauka.
Leikið undir
kaffiveitingum
Auk eiginn tónleika og skrúðgöngu á
17. júní leikur Lúðrasveit verkalýðsins
á ýmsum hátíðisdögum, svo sem á
sumardaginn fyrsta og á sjómannadaginn. Einnig er hægt að panta hana
í afmæli, á árshátíðir og við önnur tilefni. „1. maí þá er sveitin ávallt mætt
fremst í kröfugöngu sem hefst upp við
Hlemm og gengið er niður á Austurvöll
og síðan er þeyst milli staða þar sem
verkalýðsfélögin bjóða uppá kaffi og
veitingar.“

sveitin. Síðan hefur hefur rauði og grái
liturinn látið undan síga og grænt tekið
við. Núverandi búningur var var vígður
1983 og er einkenni sveitarinnar í dag.
„segir Kári.

Eldrauður kollur
Flestar lúðrasveitir eiga það sameiginlegt að meðlimir þeirra koma fram
í glæsilegum og oft litskrúðugum búningum. „Fyrstu einkenni sveitarinnar
voru einkennishúfa með eldrauðum
kolli prýdd rauðri stjörnu, næst tók við
grá húfa með rauðum borða, því næst
bættist við grá skikkja. Í þá daga var
sveitin af gárungunum kölluð rauða

Bestu vinirnir í
lúðrasveitinni
En hvað skyldi það vera við lúðrasveitir
sem heillar Kára svona mikið, sem
hefur stjórnað stærri og minni hljómsveitum í yfir 20 ár? „Það sem heillar
mig við lúðrasveitina er gleðin, krafturinn, ánægjan og fjölbreytileikinn sem
endurspeglast í spilamennsku, flutningi
og framkomu.

„Gleðin, krafturinn, ánægjan og fjölbreytileikinn,“ segir Kári Húnfjörð Einarsson um Lúðrasveit verkalýðsins.

Mynd: ASÍ.

Eins og segir í gamalli minningu „þú
eignast hvergi betri vini en í lúðrasveit“.
Fram, fram aldrei að víkja
Lúðrasveit verkalýðsins mun leggja af

Ekki missa af ...
…Reykjavík
Midsummer
music 2014.
Hátíðin fer fram í Hörpu dagana 13.16. júní. Þemað í ár er Minimal –
Maximal og verður auk tónleika þar
sem flytjendur eru í hæsta gæðaflokki
boðið upp á gjörninga, spunaverk og
hljóðlistaverk. Einnig hefur minnsta
tónlistarhúsi landsins Skúrnum verið
komið fyrir framan Hörpu þar sem
„húsin“mætast í vinalegu einvígi.
Meðal listamanna má nefna Grammyverðlaunasveitin Mahler Chamber
Orchestra, DJ Georg Conrad, Davíð
Þór Jónsson, Ghostigital, Bryndísi
Höllu Gylfadóttur ogVíking Heiðar
Ólafsson sem einnig er listrænn
stjórnandi hátíðarinnar.
…Kvenréttindadeginum, 19.
júní. Í Hljómskálagarðinum verður
boðið upp á há-

stað kl.13 frá Hagatorgi á þriðjudaginn
og lofar Kári að leikin verða klassísk lög á
borð við Öxar við ána og Það er kominn
17. júní auk laga sem mikið hafa heyrst á
öldum ljósvakans undanfarin ár.
tíðardagskrá sem hefst kl.19:30. Nýr
höggmyndagarður verður vígður
þar sem 6 höggmyndaverk eftir íslenskar konur munu standa. Um kl.
20 mun Auður Styrkársdóttir forstöðukona Kvennasögusafnsins fara
fyrir göngu um kvennasöguslóðir
í Reykjavík þar sem meðal annars
verður komið við í Hólavallakirkjugarði þar sem verður lagður blómsveigur á leiði Bríetar Bjarnhéðinsdóttur. Dagskráin er öllum opin og
aðgangur ókeypis.
…Arty Hour #4 í Tjarnarbíói.
Fjórða listastundinn verður haldin
19. júní kl. 20 þar sem kynnt verða
ný verk og einnig verður fjallað um
verk í þróun sem sagt var frá á Arty
Hour #2. Þeir listamenn sem koma
fram eru:
• Ráðhildur með Golden Age
• Auðlind með Róðarí
• Ásrún & Alex með Popstar Dance
Project
• Glenna með Útlenski drengurinn
• Nikhil Nathan Kirsh

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

Innréttingar
Skrifstofuhúsgögn
BoConcept

XEINN IX 13 02 002

Þín veröld

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 68730 06/14

r og farðu
jartað ráða fö

Láttu h

ybrid

á toyota.xx/h

Toyota Hybrid – ástæðan fyrir því að sex milljónir manna aka á ný með gleði í hjarta.
Auris Hybrid - verð frá: 4.590.000 kr.

Gæðalán Toyota í samstarfi við Ergo
Fáðu 40% af verði nýrrar Toyotu að
láni án vaxta í allt að þrjú ár.
5 ÁRA ÁBYRGÐ

GÆÐALÁN TOYOTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Bíllinn á myndinni kann að vera búinn aukahlutum sem ekki eiga við uppgefið verð og allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
40% vaxtalaust lán miðast við verðlistaverð án afsláttar. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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Nutu náttúrunnar í miðri borg

Fólk á öllum aldri fór í Elliðaárdalinn í blíðunni um síðustu helgi. Blaðamaður var á ferð um dalinn og festi á mynd nokkur augnablik.

Þessi stokkandarsteggur vill frekar vera við Elliðaá upp við stíflu en á Tjörninni.

Sumir hjóla en aðrir skauta um borgina.

Umgengni um náttúruperlur í
Reykjavík er misjöfn eins og sjá
má á þessum myndum. Alls konar
rusl var á víð og dreif um Elliðaárdalinn.

SUMAR
TILBOÐ
PRENTUN OG DREIFING
Tilboðin gilda í júní og júlí 2014

Pakki 1
Einblöðungur A5 – 72.000 eintök
Einblöðungur í stærðinni A5 (148x210 mm) prentaður beggja
vegna í lit á 135 g pappír og dreift á heimili á höfuðborgarsvæðinu og/eða Akureyri, allt eftir þínum óskum.

Verð per eintak 8,0 kr. án vsk.
(miðað við 72.000 eintök)

Pakki 2
Einblöðungur A4 – 72.000 eintök
Einblöðungur í stærðinni A4 (210x297 mm) prentaður beggja
vegna í lit á 135 g pappír og dreift á heimili á höfuðborgarsvæðinu og/eða Akureyri, allt eftir þínum óskum.

Verð per eintak 9,5 kr. án vsk.
(miðað við 72.000 eintök)

Hægt er að dreifa öllu upplaginu í einni dreifingu eða
skipta upplaginu upp í fleiri en eina dreifingu þar sem
sent er á ákveðin sveitarfélög eða póstnúmer.
Að sjálfsögðu er hægt að laga tilboðin til eftir þörfum,
t.d. þyngd pappírs eða fjölda og breytist verðið eftir því.

CMYK

Hafðu samband við söludeild okkar í síma 585-8300
og fáðu nánari upplýsingar um þessi frábæru tilboð
og hvaða möguleika við bjóðum upp á í dreifingu.

Póstdreifing ehf | Vatnagörðum 22 | 104 Reykjavík | S. 585 8300
www.postdreifing.is | postdreifing@postdreifing.is

Svart /hvítt

PANTONE
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atli@thorfanndal.com

„Hann er að tala illa um guð helvítis maðurinn“
Úlfar Þormóðsson, blaðamaður og rithöfundur, er af seinna-stríðskynslóðinni,
fæddur 1944.Hann kynntist sveitasamfélaginu sem unglingur en var svo
kastað inn í nútíman í jaðri bandarískrar herstöðvar. Reykjavík vikublað
hitti Úlfar í tilefni að útgáfu Uggs, nýrrar bókar sem fylgir höfundinum
sjálfum í nokkrar vikur eftir að einu af hindritum hans hefur verið hafnað.
„Þetta var nánast eins og sjokk trítment,“ segir Úlfar Þormóðsson rithöfundur um upplifun sína af stjórnarskiptum síðasta sumar. Í nýjustu bók
sinni Uggur lýsir hann daglegu amstri
rithöfundar sem hefur nýlokið handriti
og skilað inn til útgefanda. Handritið
fær svo mikla útreið og raunar slátrun
hjá trúnaðarmanni rithöfundarins og
starfsmanni útgáfunnar. Uggur fylgir
næstu vikum eftir á meðan höfundurinn reynir að lappa upp á hræið sem
átti í upphafi að verða að útgefinni bók.
„Það var sjokk að átta sig á því hvað
varð úr þessum mönnum eftir kosningar. Hvað varð úr þeim eftir að þeir
settust í stólana,“ segir Úlfar og vitnar
þar til forystu stjórnarflokkanna tveggja
Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks.

Rithöfundurinn óheppni sem Uggur
fylgir upplifir þannig höfnun á eigin
handriti meðfram afdrifaríkum stjórnarskiptum í eigin samfélagi. „Ég bjóst
svo sem ekki við neinu sérlega góðu eða
hamingjusömu frá þeim en ég bjóst ekki
við þessum fruntaskap sem þeir fóru
fram með. Það olli mér nánast hryggð
að skynja þennan fruntaskap.“
Lagskona fláræðis
„Þeir eru margsaga, nýherrarnir. Hún
margsagan er fylgifiskur fáfræði. Hún er
lagskona fláræðis,“ segir í bókinni um
ráðherra ríkisstjórnarinnar. Orðið nýherrar hefur þannig tvíræða meiningu
í bókinni ekki aðeins hafa þeir nýtekið
við heldur eru herrarnir svo óvanir og
illa að sér að þeir kunna vart að fara með

Atli Þór Fanndal

þá ábyrgð sem þeim er falið. „Það kom
náttúrulega strax í ljós að þeir höfðu
litla sem enga þekkingu á þjóðfélagsmálunum,“ segir Úlfar. „Það var eins
og þeir hefðu komið út úr góðærinu
og héldu að það væri ennþá góðæri.
Allavega finnst þeim fullkomin ástæða
til að endurvekja góðærið ef það væri
ekki komið. Það sem upp úr stóð fannst
mér var vanþekking á samfélaginu. Það
varð alveg ljóst að þeir eru að vinna
að því að endurvekja sama samfélag
og sigldi í strand fimm árum áður. Nú
ári seinna, það er ári eftir að bókin er
skrifuð, þá held ég að það efist enginn
um það. Það er stefnan og hún er tekin
þangað, í nýja bólu.“
Þekkingaleysið
niðurlægjandi
Talið berst að kosningaútspili Framsóknarflokksins í borgarstjórnarkosningum og hvort blaðamenn séu
nægilega hugaði að takast á við vald
og flókna umræðu. „Það eru til all-

Úlfar Þormóðsson í grennd við Jón Sigurðsson.

PANTAÐU BIÐPÓST
FYRIR SUMARFRÍIÐ!
Með biðpósti sleppurðu við að pósturinn
hlaðist upp heima hjá þér meðan þú ert í fríi.
Pantaðu biðpóst á www.postur.is eða á næsta
pósthúsi og þú velur hvar pósturinn þinn bíður
eftir þér.
www.postur.is
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margir góðir blaðamenn í landinu og
einkenni á þeim öllum er að þeir eru
vel upplýstir. Þeir hafa þekkingu á þeim
málum sem þeir skrifa um,“ segir Úlfar.
„Blaðamennirnir sem vita fátt verða oft
flónskir vegna þess að þeir vita ekkert hvað þeir eru að fara út í. Kannski
skortir ekki hugrekki en það skortir vitneskju og eftirfylgni. Ef tekið er dæmi þá
er talað við Sigmund Davíð, [forsætisráðherra] og hann segir það var ekkert
flokksleg ákvörðun að fara fram með
andúð á múslimum, svo fer hann bara
yfir í annað og það án þess að sagt sé;
hvað ertu eiginlega að segja. Það vantar
eftirfylgnina en hana skortir væntanlega
vegna þess að blaðamenn sem hafa ekki
þekkingu eru stressaðir þegar þeir eru
að tala við svona menn.“ - Hvernig
upplifðir þú moskuútspilið? „Þetta er
bara meðvitað fiskerí á grunnsjó. Það
er ágætt að fólk safnist saman og maður
viti þá hvaða fólk þetta er. Það talar þá
bara frjálslynt um eigin lágkúru. Ég held
að gegnir genatískir framsóknarmenn
yfirgefi flokkinn, kannski ekki allir í
einu en þetta er einsskonar sjálfsmorð
eða hamskipti. Það er kannski réttara
að segja að þetta séu hamskipti og það
er vegna þess að formaðurinn er bara
sjálfur á þessari línu. Hann er bara
einn af þeim. Sigmundur Davíð er ekki
bara að ná í botnfallið vegna atkvæða,
heldur líka að róa á þessi mið vegna
þess að botnfallið hugsar á svipaðan
hátt og hann sjálfur. Hann getur þá
verið leiðtogi þeirra. Það er því miður
svoleiðis.“ - Þessi umræddi leiðtogi fer
samt með forsætisráðuneytið? „Já og
hann mun gera það eitthvað áfram því
Sjálfstæðisflokkurinn leyfir ekki að slit
á þessu samstarfi. Peningaöflin hafa
ekki, allavega ekki enn, verið mötuð
nægilega mikið.“
Chaplin skór
Við lestur bókarinnar má öllum vera
ljóst að bókin er lýsing Úlfars á eigin
dægurlífi í bland við skáldsögur og

„Þeir eru margsaga, nýherrarnir. Hún margsagan
er fylgifiskur fáfræði. Hún
er lagskona fláræðis“

kryddaða sögulínu. Höfundur lýsir
þannig daglegu lífi höfundar í einhvers
konar tilvistakreppu sem rennur samhliða stjórnarskiptum. Um leið lýsir
bókin lífi hófsemdar og nægjusemi.
Uggur veitir innsýn inn í daglegt líf
menningarhyggju ofar peningahyggju.
Að reykja við hlið styttunnar af Jóni
Sigurðssyni, forseta er þannig viðburður
í daglegu lífi höfundar meðfram lestri
og samtölum við fólk. Líf Úlfars, þá daga
sem bókin fjallar um, er í engu skreytt
mikilli neyslu eða dýrum hlutum. „Mín
lukka er kannski fólgin í að ég hafði
aldrei mikil peningaráð. Það gæti verið
ástæða þess að ég lifi svona. Ég ætla allavega ekki að dæma um það að ég hefði
ekki tekið þátt og lent í sömu vitleysunni
og aðrir á árunum fyrir hrun hefði ég
haft fulla vasa af peningum,“ svarar
Úlfar, spurður hvort hann sé raunar jafn
nægjusamur og bókin gefur til kynna.
„Mín lækning af eyðsluþörfinni átti sér
stað í kringum 2004. Þá var Sævar Karl
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með búð á Bankastræti og þegar ég gekk
þar framhjá sá ég skó í glugganum. Ég
hugsa andskoti eru þetta fallegir skór.
Þetta eru akkurat skórnir sem ég vil
ganga í. Þeir kostuðu einhverja lifandis
bísn, 85 þúsund að ég held. Þá hugsaði
ég; nei hvur andskotinn þetta geri ég
ekki. Það er þá sem allt í einu rann upp
fyrir mér að ég var bara alveg að detta
inn í þessa græðgi. Þegar ég fer heim þá
taldi ég pörin af skóm sem ég átti heima
og þau voru átta. Ég hef ekki keypt mér
skó síðan.“ Úlfar skellir skóm upp á borð
sem hann er að fara með til skóssmiðs.
„Þessir eru farnir að gapa svolítið. Þeir
eru sprungnir að ofan. Skósmiðurinn er
búinn að sóla þá tvisvar. Ég er að búa
til svona skó eins og Chaplin var með
í myndinni.“
Að horfa til baka
Þá daga sem lesandinn fylgir Úlfari eftir
í bókinni má ljóst vera að fylgt er eftir
manni sem er um leið farinn að óttast
að hann sé að missa sjálfan sig. Annars
vegar á hann í tilvistakreppu vegna
handrits sem hann getur ekki lagað en
ekki kastað sem veldur því að hann á
erfitt með að skrifa nokkuð annað.
- Finnst þér þú samt ekki hafa skilið ýmislegt eftir þig á undanförnum árum?
„Jújú ég er ekkert óánægður með mitt
lífshlaup þótt það megi segja að ef ég
hefði látið skynsemina ráða þá hefði
það orðið allt öðruvísi. Ég sé svosem
ekki eftir nokkrum sköpuðum hlut og
að það hvarfli að mér að sjá eftir því að
hafa ekki safnað peningum er af og frá.
Ég hef bara átt nóg af peningum. Ég á
fyrir mínum morgunmat og það er bara
alveg prýðilegt.“
Hin marghöfða ritskoðun
„Ef ég ætti að segja frá því sem gerðist árið 1992, notandi það viðmið sem
ég var alinn upp við, myndi ég lýsa
lok ársins ‘92 sem árið sem ég hætti
að vinna,“ segir Úlfar og ræðir um þá
ólukku okkar samfélags að ná sjaldnar
að meta menningu sem virði í sjálfu sér í
stað krónu og eyringa sem græða megi á.
„Í þeirri arflegð sem ég fékk í uppeldinu
þá er það ekki vinna. Menning er samt
það sem heldur okkur hérna á þessari
eyju en hún hefur alltaf verið til hliðar í
vitund okkar. Auðvitað vegna þess að til
þess að komast af hérna, þá sérstaklega
fyrr á öldum, þá varð ákveðin skynsemishyggja að vera til staðar. Skynsemi,
tilfinningar og menning eiga ekki alltaf
samleið. Það er svo kannski afleiðing af
bólunni að mæla svo alltaf menningu í
peningum. Það hefur bara ekkert menningarlegt gildi. Kannski stærðfræðilegt
gildi samt. Mönnum þykir kannski bara
gaman að reikna.“
Ritskoðun og ritdómar
- Hvað með ritskoðun? Þú hefur nokkrum
sinnum á þinni ævi orðið fyrir henni
og í bókinni birtist hún marghöfða og
margbrotin. Getur þú skýrt hverskonar
marghöfða skrímsli ritskoðun er?
„Ég hef bara ekki hugmynd um það
satt að segja. Ég er bara maðurinn sem
verð fyrir henni. Í tilfelli Spegilsins þá
var það bara embættismaður út í bæ sem
tók ákvörðun um að fólk mætti ekki lesa
Spegilinn. Hvernig hann fór að því að fá
þá hugmynd hef ég ekki hugmynd um.
Hvers vegna eitthvað forlag sagði nei
við skáldsögu eins og Þrjár sólir svartar,
það getur bara verið skortur á velvild
gagnvart höfundinum. Önnur tegund
getur svo verið að menn sjá að útgáfa á
handriti getur skaðað viðskipti annars
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voru forgangskarlar sem stunduðu þetta
og höfðu fólk í vinnu við þetta. Annað
dæmi er svo að menn komust ýmsir í
ábyrgðarstöðu og var falin völd. Það eru
fjölmörg dæmi þar sem þeir misnotuðu
það að vera loksins komnir með forráð.
Það var t.d. góður íhaldsmaður sem var
fyrirsjónarmaður hjá hernum sem var
með fullt af fólki í vinnu ár eftir ár. Svo
kom einhver endurskoðandi og komst
að því að hann var raunverulega með
miklu færri í vinnu. Hann hafði bara
smám saman farið að búa til nöfn til að
fá laun sem hann hirti. Auðvitað blundar
græðgin í nánast hverjum sem er en hún
var vakin upp á þessum tíma. Hún var
nærð og espuð upp.“

„Sigmundur Davíð er
ekki bara að ná í botnfallið vegna atkvæða,
heldur líka að róa á þessi
mið vegna þess að botnfallið hugsar á svipaðan
hátt og hann sjálfur.“
staðar. Svo er auðvitað ritskoðun eins
og sú síðasta sem ég lét bara yfir mig
ganga. Það er raunar ekki ritskoðun
heldur ritdómur, þar sem mér er sagt
með rökum að þetta sé ekki gott. Maður
tekur því bara en með hina tegundina á
maður ekkert að gefa eftir eða gefa fyrir
heldur halda bara sínu striki.“
Við erum þýlind
Úlfar er einni núlifandi Íslendingurinn sem hlotið hefur dóm fyrir guðlast.
Hann er afar gagnrýninn á kirkjunnar
menn og stöðu kirkjunar sem samfélagslegs valds.
- Má vera að við séum samt miklu
kristnari en við viljum horfast í augu
við? Nýlegt dæmi er t.d. kosning um tillögur stjórnlagaráðs þar sem hjónaband
þjóðkirkjunar og stjórnarskrárinnar var
tryggt.
„Ég held ekki. Ég held að þetta stafi
af þýlindi. Við erum þýlind. Í fyrsta
lagi var guðlastið ekki það sem stoppaði Spegilinn. Það var bara yfirvarp
en gott yfirvarp var það. Það er svona;
æi, hann er að tala illa um guð helvítis
maðurinn,“ svarar Úlfar og bætir við að
mannskepnan efist auðvitað um framhaldslífið og þess vegna vilji fólk oft
allavega sýnast guðshrætt. „Heldur þú
að þetta hafi ekki áhrif á fólk. Þegar það
er spurt; ertu ekki kristinn? Tja ... jú.“

samfélag. Um haustið hafði ég verið í
sveit í torfbæ. Ég stekk semsagt úr
torfbæ undir vængina á orrustuþotu,“
segir Úlfar. „Ef ég á að nefna dæmi um
hvernig græðgin vex á þessum tíma þá
get ég nefnt eitt dæmi. Engum manni
í Skagafirði, og vonandi hvergi annars
staðar, hefði dottið í hug að hafa lifibrauð sitt af því sem maður finnur á
ruslahaugum. Í Keflavík komu menn
innan úr Reykjavík til að ganga á haugana hjá kananum. Þetta voru engir Nonni
halti á horninu með enga vinnu. Þetta

Opin augu og lokuð
- Þú upplifir og sérð þetta og sérð skýrt
að um spillingu er að ræða. Hvers vegna
er það samt svo að margir af þinni kynslóð sem væntanlega hafa séð það sama
og upplifað þessa hluti horfa gjarnan á
spillingu sem eitthvað útlenskt sem ekki
sé til hér heima?
„Það er eitt að sjá spillingu og annað
að viðurkenna hana. Ég kem að því
í bókinni hvernig þú getur verið að
skemma fyrir þér með því að tala um
spillinguna. Þessi eldri kynslóð ólst upp

við að fá lóðir til að byggja heimili sín
með því að smala inn í flokkinn. Jafnaldrar þeirra bjuggu svo út á landi þar
sem útgerðarmaðurinn var allt í öllu.
Það eymir auðvitað eftir af þessu öllu
og þess vegna horfir þetta fólk framhjá spillingunni. Þegar svo þurfti að
einkavæða og gefa ríkiseignir þá hófst
umræðan um spillinguna. Þá höfðu
menn þörf fyrir að tala um spillinguna
í bæjarútgerðinni og bönkunum. Tala
um að þær væru bæði illa reknar og
spilltar. Í sumum tilvikum réð íhaldið
jafnvel lélega framkvæmdastjóra til
þess að geta talað um hvað þær voru
illa reknar og hvað væri mikil spilling í
þessum útgerðum.“
- Var þá umræðan um spillingu notuð til
að ná fram miklum samfélagsbreytingum
frekar en á spilltum hvötum?
„Að sjálfsögðu,“ svarar Úlfar. „Þetta
er það sem gerðist og er það sem mín
kynslóð hefur þurft að horfa á. Sumir
hafa gert það með lokuð augu en aðrir
með þau galopin. Sumir þeirra hafa
horft á þetta í leit af glufu fyrir sjálfa
sig en aðrir sem ekki eru nægilega skynsamir létu tilfinningarnar ráð og fóru
að gagnrýna þetta. Við sem ekki erum
nægilega skynsöm förum alltaf verst út
úr tilverunni.“

Heimsveldisgirðingin
Lesendum Uggs má ljóst vera að Úlfari
þykir ekki mikið til núverandi yfirvalda
koma. Í bókinni fjallar hann örstutt um
girðinguna utan um Alþingishúsið,
girðingu sem honum virðist fremur
ofsafengin til þess eins að halda honum
og nokkrum rónum utan þinghússins.
„Ég verð bara að viðurkenna vanþroska
minn að mér finnst þetta bara hallærislegt. Kannsi getur maður fantaserað
með þetta þá finnst mér þessi girðing
eiginlega bara vera einhvers konar stórveldisdraumur.“
- Er girðingin, og að hún sé enn uppi,
ekki bara birtingamynd þess hversu mikið
innlend valdastétt hefur miklað fyrir sér
reiðina sem fylgdi hruninu?
„Jú, þjóðin var reið en brást bara við
af stóískri ró en girðingin er fyrst og
fremst merki um ótta valdsins við að
einhverir ætli að hrekkja sig.“
Græðgin vex
Í bókinni er því lýst hvernig tungumálið
á til að vera notað í þjónandi hlutverki
fyrir yfirstéttina. Úlfar lýsir því hvernig
ástandið fékk á sig huggulegri blæ með
komu Bandaríkjahers. Þannig hafi
konur lent í ástandinu þegar fátækir
breskir hermenn voru hér en sótt í
kanann.
- Þú ræðir líka hvernig græðgin tók öll
völd. Hvað áttu við?
„Ég flyt norðan úr Skagafirði suður til
Keflavíkur þegar ég var tólf ára. Ég flyt
eiginlega úr miðaldasamfélaginu inn í
jaðarinn á herstöð. Mannlífið var svo
gjörólíkt.“
- Hvernig þá?
„Skagafjörður var náttúrulega bænda-
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Okkar þekking nýtist þér

ndanfarna 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 nútímanum, sem dæmi, eru einstakar vörur
í verslunum ekki lengur merktar með
verðmiða, heldur er vöruflokkurinn
merktur með merkimiða í hillu, jafnvel 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 atvinnurekendum 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 launakostnaði. 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 vinnumarkaðnum 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 þjóðarsáttarinnar. Forsvarsmenn stéttarfé-

Höfundur er
Guðmundur D. Haraldsson,
stjórnarmaður í Öldu - félagi um
sjálfbærni og lýðræði

löganna virðast hafa bitið það í sig
að kjarasamningar megi helst aldrei
„rugga við“ hagkerfinu á neinn markverðan hátt; kjarasamningar verði alltaf
að fylgja vissri forskrift, þar sem er
samið um flata launahækkun fyrir alla
helstu samningshópa, helst án verkfalla – 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 stéttarfélögin; 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 sífellt viðskipti og neyslu. Sem
dæmi, þá telst það betra innan þessarar
hugmyndafræði 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
stéttarfélögum þar sem vandamálin
tengd styttingu vinnutímans – og
raunar ýmis önnur vandamál – eru
rædd, en án þess að fundarmenn geti
komist að niðurstöðu 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 stéttarfélaganna lúta alls ekki að einhvers konar
óhollustu gagnvart launafólki; það
er þá undantekning. Vandamálið er
kannski að stéttarfélögunum vantar
endurnýjun á hugmyndafræði sinni?
Og þeim vantar að losa sig undan
viðjum vanans?

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

Lóðir á föstu verði

Byggðu þér hús í Reykjavík
Reykjavík býður tilbúnar lóðir á föstu verði í vel skipulögðum hverfum sem eru í uppbyggingu
með vaxandi þjónustu. Í Úlfarsárdal stendur yfir samkeppni um uppbyggingu samþætts
leik- og grunnskóla með aðstöðu fyrir frístunda- og félagsstarf. Einnig verður þar starfrækt
menningarmiðstöð og almenningsbókasafn, kennslu- og almenningssundlaug, sem og
íþróttahús Fram í Úlfarsárdal.

Byggðin undir Úlfarsfelli og Reynisvatnsási er farin að taka á sig mynd. Í Úlfarsárdal getur þú valið
milli 76 lóða fyrir einbýlishús, raðhús, parhús og fjölbýlishús. Í nærliggjandi hverfi, Reynisvatnsási,

Ný sundlaug og íþróttaaðstaða verður byggð í hverfinu.

er val um 31 lóð fyrir einbýlishús. Þá eru 6 einbýlishúsalóðir í Blesugróf og Lambaseli í boði.

Fast verð:
Verð fyrir lóðir innifelur byggingarrétt og gatnagerðargjald.
 á hverja íbúð í fjölbýlishúsum 4.600.000 kr.
 á hverja íbúð í rað- og parhúsum 7.600.000 kr.
 fyrir einbýlishús að 375 m2 11.100.000 kr.
 fyrir einbýlishús í Blesugróf og Lambaseli 13.000.000 kr.
Menningarstarf verður mikilvægur hluti af starfsemi hinna nýju
þjónustumannvirkja.
FRA 0514-04

Hafðu samband við okkur til að fá upplýsingar eða farðu inn á vefinn
www.reykjavik.is/lodir. Þar finnur þú öll gögn og umsóknareyðublöð.
Þau eru einnig aðgengileg í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12 -14.

Sendu okkur fyrirspurn á netfangið lodir@reykjavik.is eða hringdu í síma 411 11 11.
Starfsmenn á skrifstofu eigna og atvinnuþróunar leiðbeina þér með ánægju.

www.reykjavik.is/lodir
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svavar@islenskurmatur.is
Matarsíða Svavars
07:00 Barnatími Stöðvar 2
07:00 Supercup 2013
16.10 Golfið
06:00 Pepsi MAX tónlist
08:10 Malcolm In the Middle
16.40 Læknamiðstöðin (20:22) 07:35 Everybody
Loves Raymond
(Kiel - Flensburg)
Svavar Halldórsson
08:30 Ellen (26:170)
17.25 Friðþjófur forvitni (3:10) 08:00 Cheers (16:25)
17:45 Spænski boltinn
09:15 Bold and the Beautiful
17.50 Geymslan (14:28)
08:25 Dr.Phil
(Real Madrid - Betis)
Mannkynið hefur frá örófi stundað pylsugerð í einhverri mynd. Í einum gam09:35Aristofanesar
Doctors frá
(129:175)
18.15 Táknmálsfréttir
09:10 Pepsi MAX tónlist
mörkin
anleikja
því um 500 fyrir krist, nær19:25
pylsusaliSpænsku
óvæntum frama
í aþenskum stjórnmálum, sem segir okkur að pylsugerð var orðin að sérstakri
10:15 Spurningabomban
18.25 Frá Svíþjóð til himins
15:30 Kitchen Nightmares
19:55 Supercup 2013
iðngrein í Grikklandi hinu forna. Að troða kjöti, blóði og fitu inn í maga eða
hreinsaðar
garnir (8:22)
er ævagömul matvælageymsluaðferð
sem-mótast
hefur hægt
11:05 Glee
18.54 Víkingalottó
16:20 The Good Wife (19:22)
(Kiel
Flensburg)
og bítandi af búskaparháttum og aðstæðum á hverjum stað, fyrst og fremst
11:50 Grey’s Anatomy (1:24)
19.00 Fréttir
17:05 Britain’s Next Top Model
21:15 Einvígið á Nesinu
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
Þetta
12:35
Nágrannar
17:55 Dr.Phil
Sýnt
fráí pylsuna.
skemmtilegu
golfmóti 19.30 Veðurfréttir
þróaðist yfir í það sem við þekkjum nú sem ítalskar kryddpylsur eða þýskar
13:00 Kalli Berndsen í nýju ljósi sem haldið er árlega til
19.35 Völundur - nýsköpun í
18:40 America’s Funniest
bratwurst – og svo auðvitað íslenska slátrið og SS pylsuna.
13:25 Covert Affairs (1:16) hin þjóðlegustyrktar
iðnaði (2:5)
Home Videos (26:44)
góðs málefnis en þar
Hvað er pylsa?
bjúgu hafa verið á hröðu
Á
www. viontek.is,
frábæru mat- undanhaldi.“
14:10
Chuckhinni
(10:24)
19:05 Everybody Loves Raykeppa bestu kylfingar landsins 20.05 Læknamiðstöðin (5:13)
arsíðu Steingríms Sigurgeirssonar og
Bragðið er
í fitunni. Í pylsur mámond
setja Pylsur
í öllum stærðum og gerðum má
14:55Guðmundsdóttur,
Last Man Standing
20.50 Mótorsystur
(5:10)
(6:23)
Maríu
er að finna Íslenskarí þrautakeppni.
pylsur
Það er fátt sem slær út alvöru hakka- ýmiss konar krydd. Um að gera að fá víða, en líka getur verið gaman að
þessa
skemmtilegu
skilgreiningu:
í kringumPepsi
okkur er blómleg
við pylsugerðina.21.10 Gátan prófa
sig áfram.
til pylsurnar
heimavið.
15:15
Big Time
Rush „Ís- Í löndunum22:00
deildin vél
2013
ráðin
(1:3)
19:30 búa
Cheers
(17:25)
lenskri pylsugerð má í grófum dráttum pylsumenning en minna hefur farið fyrir
15:40í fjóra
Tricky
TVÍ(2:23)
(Thesælkerabúð!
Bletchleyaf stað
Circle)
Gordon
Ulti- til að
deildin
2013)við Dalshraun, þá stórgóðu
skipta
flokka.
fyrsta lagi henni hér á(Pepsí
landi – fyrr
en allra síðustu
er þó auðvitað gott að hafa19:55
upp- vitað
má notaRamsay
einfaldari aðferðir
farspylsur að danskri fyrirmynd sem ár. Stóru matvælafyrirtækin eru smám Grænmetispylsan Bulsa er svo ein allra skriftir og leiðbeiningar til að styðjast byrja með, stólbak eða slíkt. Svo þarf al16:05 Kalli kanína og félagar
mate Cookery Course (2:20)
Útsending frá leik í Pepsí deild 22.00 Tíufréttir
þróast hafa út í skyndibita, borðaðar í saman að feta inn á nýjar brautir og færa skemmtilegasta nýjungin í þessum geira við. Matarblaðamaður bendir lesendum mennilega hakkavél. Reyndur matgæðpylsubrauði.
Í öðru(27:170)
lagi áleggspylsur á út kvíarnar karla
með nýjum
vörum. Undan- – bæði bragðgóð og holl.
t. d. á fyrrnefndan vefwww. viontek.is
sagði(15:16)
einu sinni við mig. „Maður
16:25 Ellen
í fótbolta.
22.15 Veðurfréttir
20:25 ingur
Psych
borð við salami og pepperoni. Í þriðja farin misseri hefur líka verið hægt að
eða www. laeknirinnieldhusinu. com sem hrærir ekki með hakkavél og hakkar
17:10
and
the íslensku
Beautiful
meðIngvarsson
Jools heldur úti.21:10
Monroe
(3:6)Kannski var þetta
23:50
Pepsi
mörkin Pylsugerð
2013 á flugi22.20 Kvöldstund
lagi
verðurBold
auðvitað
að nefna
kaupa frábærar
íslenskar
lambakryddRagnar Freyr
Svo ekki
með hrærivél.“
bjúgun
sperðla sem eru sverar pylsur pylsur frá þýskættaða
Enn eigum
um tóm
vitleysa
í honum enUK
þetta(2:8)
situr samt
17:32eðaNágrannar
Hollandlangt í er margvíslegan fróðleik að finna22:00
Law
& Order:
Mörkin Skaftfellingnum
og marktækifærin
í við samt afskaplega
fylltar með grófhökkuðu oft reyktu kjöti. Klaus Kretzer og sérstakar búðir sem land með að ná þeirri þróuðu pylsum- pylsur, bjúgu, slátur og allt hitt í Matarást í mér, svona rétt eins og þegar manni
17:57
Verðlaunamyndir
22:50 var
The
Borgias
(7:10)
í Pepsi
karla
í má23.20
Bjúgu
hafaSimpson-fjölskyldan
verið á miklu undanhaldi bjóða upp áleikjunum
pólskar vörur eru
gullnáma deild
enningu
sem finna
víðast í Evrópu.
eftir snillinginn Nönnu Rögnvaldsdóttur,
kennt
að nota ekki
flatt skrúfjárn á
fyrir
pylsuáhugamenn.
Pylsumeistarinn
síðustu áratugina en hér á árum áður
Hér eru það lifrapylsa, blóðmör og ein en bókin sú ber með rentu undirtitilinn stjörnuskrúfur. Við pylsugerð er hægt
18:23 Veður, fréttir og íþróttir
knattspyrnu.
Kvikmyndaskóla Íslands - Viltu 23:35 aðHouse
of Lies (9:12)
var það algeng sjón að sjá bjúgu hanga í á horni Laugavegar og Hrísateigs er með með öllu sem ennþá drottna yfir pylsu- Alfræðibók um matargerð.
nota annað hvort góða handhakkavél
kjötborðum
verslana. íÍ fjórða
hins vegarlífi
hæg-þínu?
öflug rafmagnshakkavél.
18:54 Ísland
daglagi
ogverður
veðurmikið úrval og ekki er hægt að minn- heiminum. En við getumbreyta
00:05 eða
Leverage
(12:16) Það er afar
auðvitað að nefna lifrarpylsur og íslensku ast á gott kjöt eða kjötafurðir á þessum lega bætt okkur og fyrirmynd til að líta Pylsugerð er einföld
mikilvægt að blanda hráefnunum vel
19:15 The Big Bang Theory
23.40 Baráttan gegn kjarn00:50 Lost Girl (21:22)
blóðpylsuna blóðmör, sem rétt eins og síðum, án þess að nefna Kjötkompaní til. Bandaríkjamönnum er einkar lagið En ætli maður að búa til eigin pylsur þarf saman en geta samt valið um grófleika
áferð.
taka mat úr öllumorkuvopnum
heimshornum, maður þó alls ekki að vita allt. Pylsugerð
19:35 Modern Family
01:35 ogExcused
20:00 Einu sinni varað(18:22)
breyta honum og aðlaga. Ekki alltaf til er nefninlega bara frekar auðveld og
20:00 2 Broke Girls (12:24)
og dagskrárlokur
Monroe (3:6)
(Borgaraflokkur) góðs – en þó stundum.01.30
VestanhafsFréttir
hefur mjög
skemmtileg. Ekki skiptir máli02:00
hvort Pylsupumpa
er málið
pylsugerð víða náð miklu flugi. Þar spilar maður notar svína-. lamba-, hrossa-, Svo er ein gullvæg regla. Bragðið kemur
20:20 New Girl (23:25)
02:50 Pepsi MAX tónlist
20:30 Örlagadagurinn
(12:30)
inn í hversu mikill suðupottur menn- kjúklinga- eða nautakjöt. Grunnurinn úr fitunni! Sumir segja að í bestu pyls20:45 Dallas
(Kristín
Snorradóttir)ingaráhrifa þetta mikla land er – og svo er einfaldur – kjöt, fita, salt og krydd. unum sé fitan á bilinu 30% til 50%.
SJÖ
staðbundnar aðstæður – rétt eins og hjá Stundum líka einhver vökvi. Galdurinn Matarblaðamaður er á því að fituLáttu
sérfræðinga
okkar
aðstoða
þig
VERSLANIR
21:30 Mistresses (3:13)
21:05
Grey’s
Anatomy
14:45
Ensku snýst
mörkin
- neðri
forfeðrum okkar. Auk þess
að vera miklar
um að blanda
þessu saman og ná hlutfallið í góðri pylsu megi ekki fara
MEÐ MIKIÐ
VÖRUÚRVAL
einhvers
konar
jafnvægi. Síðan er bara miður fyrir 20%. Þetta er þó auðvitað
eru margir Bandríkjamenn líka
22:15 Miami Medical (9:13)
21:50 Lois and Clarkkjötætur
(8:22)
deild
11:50 Scott Pilgrim
áhugasamir um skotveiði og víða hægt að að prófa, lesa sér til og gera tilraunir. smekksatriði. Þá komum við að rús23:00 NCIS: Los Angeles
(Lois og Clark)
fá villibráð. Pylsugerð í15:15
heimahúsum
er Pylsunum-erFulham
síðan troðið í garnir, annað
í öðrum
pylsugerðarendanum.
Sunderland
13:40 ínunni
Taken
From
Me
því
orðin
gríðarlega
vinsæl.
hvort
alvöru
garnir
eða
úr
gerviefnum.
Mikilvægasta
tólið
23:45 Person of Interest (3:22) 22:35 Einu sinni var (18:22)
16:55 WBA -Þær
Southampton
15:10 Margin Call við pylsugerð er
má kaupa hér og þar. Ef lesendur góð pylsupumpa! Með henni tryggir
00:30 Breaking Bad (1:8)
lenda-í Aston
vandræðum
með að finna16:55
garn- maður
útkoman verði eins og að
(Borgaraflokkur) Uppskriftir og fróðleikur
18:35 Chelsea
Villa
ScottaðPilgrim
Áhrifanna af vinsældum pylsugerðar á irnar má senda undirrituðum tölvupóst er stefnt. Hún er jafn mikilvæg og góð
01:15 Grimm (19:22)
23:05 Örlagadagurinn
(12:30)
útsending.
18:45 panna
Taken
Fromhnífur.
MeSlíkar græjur
eða góður
bandarískum heimilumBein
gætir um
allan með fyrirspurnum. Góðar ábendingar
eru
líka
vel
þegnar.
útgáfurnar
vel þess virði, vilji maður nálgast
02:00 Fringe (21:22)
(Kristín Snorradóttir)heim. Rétt eins og bandarísku
20:45
Ensku mörkin - úrvals- 20:15 eru
Margin
Call
af pítsu og sushi hafa breiðst um veröldina
pylsugerð af alvöru. Svo er það rúsínan
02:45 The Wizard of Gore (1:1) 23:40 Grey’s Anatomy
deildin
(1:40)Gott hráefni
22:00 í The
Brief Deildu
– er bandaríska hugmyndin
um heimahinumPelican
pylsugerðarendanum.
pylsur líka orðin vinsæl víða. Sem skiptir höfuðmáli
afrakstrinum, bjóddu smakk og fáðu
04:15 Dallas
00:25 Lois and Clarkgerðar
(8:22)
21:40 Messan
00:20
The Expendables
®
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Af notendum
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Gagnast vel á framrúður
sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn
upplitun sólarljóss
Létt í vinnslu

Gefur djúpan,
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta
handbónið á markaðnum

Prófaðu bónið og þú sannfærist
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glerhörð brynja (paint sealant)
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Gæði, reynsla og gott verð!
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REYKJAVÍK, Bíldshöfða 9,
KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17
REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, SELFOSS, Hrísmýri 7
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Gæðakerfi
- gæðahandbók

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala

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

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

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

OneSystems - sími: 660 8551 | fax: 588 1057 | www.one.is | one@one.is
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Þróunarstefna OneSystems styður
Moreq2, kröfur evrópulanda um
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

SK
LEN T -VE
ÍS

Auðveldar gerð og útgáfu
gæðaskjala.

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

VE
ST - LJUM
EN

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

Self-Service

REYKJAVÍK

Startarar og alternatorar

14. júní 2014 • 22. tölublað 5. árgangur

VIKUBLAÐ

Fyrir flestar gerðir fólksbíla, jeppa, vörubíla og vinnuvélar.
Varahluta og viðgerðaþjónusta, gerum föst verðtilboð í viðgerðir

55ár í þjónustu
við bíleigendur!
Bíldshöfða 14 sími 553-1244

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

Baksíðan
Hafsteinn
Thorarensen

LKL
Í

kollsteypunni þeirri síðustu í íslensku samfélagi (því ekki viljum
við kalla þetta hrun, hrun er svo
neikvætt; kollsteypa er skemmtilegra,
meira eins og kollhnís, stuð) rámar
mig eitthvað í að hafa heyrt einhverja
tala um að samfélagsáttmálinn hafi
verið rofinn, gjár og víkur hafi myndast milli vina, vandamanna og vandalausra. Maður kinkaði reiður kolli.
Blótaði öllu í sand og ösku en vonaði
að þetta jafnaði sig.
Það reyndist hins vegar borin von.
Svo virðist vera að það sár sem fáir
fjársólgnir einstaklingar ristu í íslenskt
samfélag hafi náð alveg inn að beini,
kjarnann, sjálft tungumálið. Fyrr en
varði fór maður að taka eftir vík á
milli orða. Fyrsta, og kannski mest
áberandi, af þeim orðum var lágkolvetna kúrinn (einnig kallaður LKL
(hástafa- og skammstafanaheilkenni
sem er annað eftirkollsteypueinkenni
æsings og almennrar andnauðar og
efni í annað þus)). Kúrnum þeim arna
var meira að segja þrykkt á prent án
þess að nokkur málfarsisti *flissahér*
fetti þar fingur út í og stillt upp í
búðum. Þá hef ég einnig rekið augun
í herra umgjarðir til sölu í einni gleraugnabúð. Fleiri eru dæmin en ég hef
ekki haft það í mér að punkta þau öll
niður. Þykir nógu erfitt að rita þessi
tvö niður.
Lágkolvetnin og kúrinn hafa þó náð
saman í samfelldan lágkolvetnakúr og
því ekki öll von úti. Því ef við ætlum
einhvern tíma að komast yfir þá skelfingu sem síðasta kollsteypa var (í tæka
tíð fyrir þá næstu) þá verðum við að
að líma orðin saman aftur.
VIKUBLAÐ

REYKJAVÍK
CMT sagarblöð og
fræsitennur

Auglýsingasíminn
er 578 1190

ljosboginnehf@simnet.is

HM DAGAR

Í SAMSUNG-SETRINU

Full búð af
sjónvarpstilboðum
TIL DÆMIS:
UE 46 /50F5005
LED SJÓNVARP · 100 Hz. · Full HD 1920x1080p
· Mega skerpa · Afspilun USB: kvikmyndir, ljósmyndir, tónlist ·
Sjónvarpsmóttakari: Digital DVB-T2

TILBOÐ#1:
46"= 159.900
TILBOÐ#2:
50"= 199.900
UE 48/55H6675ST
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
2014/2015 módel

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

Frábæ r kaup á
mögnu ðu tæki!

UE 55F8005

GLÆSILEGT VERÐLAUNATÆKI

„BESTA SMART TV Á
MARKAÐINUM 2013-2014“
LED SJÓNVARP · 1000 Hz. · Full HD
1920x1080p

TILBOÐ#5:
55"= 529.900
VEITUM
20% AFSLÁTT AF ÖLLUM HEIMABÍÓUM við kaup á sjónvörpum á HM-DÖGUM
BRASILÍA

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK

samsungsetrid.is
SÍÐUMÚLA 9 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2900

Opið virka daga kl.10-18 / Lokað laugardaga í sumar

