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Ekkert formlegt frá Costco
Garðabæ hefur ekkert formlegt er-

indi fengið frá bandaríska versl-
unarrisanum Costco um að setja 

niður verslun í bænum. Þetta er staðfest í 
upplýsingum blaðsins frá skrifstofu Garða-
bæjar. Þar til svo verður, mun bærinn ekkert 
aðhafast í málinu. 

Í svari við fyrirspurn blaðsins segir að 
sendinefnd frá Costco hafi fundað með 

Gunnari Einarssyni bæjarstjóra. Þar segir 
einnig að Garðabær geri engar athugasemdir 
við að fyrirtækið opni verslun á Kauptúns-
svæðinu. Hins vegar hafi á fundinum verið 
kynntar hugmyndir um að nýta lóð sem 
ætluð er fyrir veitingahús undir bensínstöð. 
Það hins vegar kalli á breytingu á skipulagi. 
Því hafi verið komið á framfæri við sendi-
nefnd Costco að skipulagsferli taki tíma 

og engu væri hægt að lofa fyrirfram um 
niðurstöðu þess. 

Umhverfis- og skipulagsnefnd Reykja-
víkurborgar afgreiddi nýlega erindi um sjálfs-
afgreiðslustöð við Blikastaðaveg í Reykjavík. 
Ekki voru gerðar athugasemdir við erindið, 
sem kom frá Korputorgi ehf. Ekki kom fram í 
fundargögnum að umsóknin væri frá Costco, 
samkvæmt heimildum blaðsins. 

Fjöldi ungmenna tók sig til og beitti krítunum óspart í Strandgötu í Hafnarfirði í vikunni. Það voru börn og unglingar úr sumarstarfi 
bæjarins sem sáu um verkið og nutu þess að fremja list í sjaldséðri sumarsól.  Sjá bls. 14
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Auka niður-
greiðslur 
skólamáltíða
Bæjarráð Garðabæjar hefur sam-

þykkt að auka niðurgreiðslur 
skólamáltíða í grunnskólum bæjar-
ins. Ákveðið var að endurnýja samn-
ing við Skólamat ehf. um eitt ár, en 
endurnýjuninni fylgir 11 prósenta 
verðhækkun. Helmingur þessarar 
hækkunar skýrist af hækkun á vísi-
tölu neysluverðs, segir í fundargerð 
bæjarráðsins, en líka af auknum 
launakostnaði, en hann á að skýrast 
af fjölgun nemenda. 

Þetta á hins vegar ekki að koma niður 
á nemendum, því bæjarráðið ákvað að 
gjaldskrá skólamáltíða yrði óbreytt, 428 
krónur fyrir máltíðina. Bæjarstjóranum 
var falið að undirbúa viðauka við fjár-
hagsáætlun vegna aukinnar niður-
greiðslu, en á sama tíma á skólanefnd 
bæjarins „að skoða nánar fyrirkomulag 
á sölu heitra máltíða til grunnskóla-
barna í Garðabæ til framtíðar“. 

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

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Hafnarfjarðarbær gegn Stálskipum:

Halda áfram með málið
Bæjarráð Hafnarfjarðar hefur 

ákveðið að áfram verði unnið 
að því að fá forkaupsrétt að 

skipi og kvóta Stálskipa. Bæjarlög-
manni hefur verið falið að vinna 
áfram að málinu. 

Málið er tvíþætt. Annars vegar er 
um að ræða sölu á togaranum Þór 
Hf.4 til Rússlands, og hins vegar sölu 
á kvótanum til útgerða úti á landi. 

Bæjarráð skorar jafnframt á sjávar-
útvegsráðherra að svara erindi bæjar-
ins um þessi mál. 

Hafnarfjarðarbær hafði farið með 
söluna á togaranum fyrir héraðsdóm, 
en dómurinn synjaði bænum um 
frekari upplýsingar. 

Samkvæmt úrskurði dómara er 
talið að svonefndur „bill of sale“sem er 
nokkurs konar afsal, vegna sölunnar 

á skipinu, sé fullnægjandi gagn. Hins 
vegar kemur til að mynda ekki fram 
í plagginu hver sé fyrirsvarsmaður 
kaupandans. 

Kvóti Stálskipa nam yfir einu pró-
senti af heildarkvótanum á Íslands-
miðum, en fullyrt hefur verið að 
kaupverð hans hafi numið 8 millj-
örðum króna. 

Vestmannaeyjabær vann nýlega 
mál fyrir héraðsdómi þar sem gengið 
var framhjá forkaupsrétti bæjarins. 
Það mál snerist um kaup á útgerðinni 
Bergur-Huginn til fyrirtækja sem 
tengjast Samherja. Þeir sem keyptu 
útgerðina töldu líkur á að málinu yrði 
áfrýjað til Hæstaréttar þegar blaðið 
spurði um það. Það hefur ekki enn 
verið gert, en áfrýjunarfrestur er ekki 
liðinn. 

Safna-
dagurinn 
í Hafnar-
borg
Íslenski safnadagurinn verður 

haldinn á sunnudag, en opið 
verður í Hafnarborg milli klukkan 
12 og 17 og er aðgangur ókeypis. 

Fram kemur á vef Hafnarborgar 
að boðið verði upp á fjölda við-
burða, en dagskráin hefst með 
fjölskylduleiðsögn og listsmiðju 
fyrir börn og foreldra, boðið verður 
upp á kynningar á sýningunni 
Ummerki sköpunar með þátttöku 
listamannanna Péturs Thomsen 
og Sirru Sigrúnar Sigurðardóttur 
og farið verður í leiðangur um 
Hafnarborg þar sem saga safnsins 
og hússins verður skoðuð. Í lok dags 
verður svo haldið í gönguferð um 
hraunið sunnan Hafnarfjarðar, 
þar sem finna má ummerki um 
verk Hreins Friðfinnssonar House 
Project, en á sýningunni Ummerki 
sköpunar er að finna verk eftir 
Hrein sem sækir í sama brunn. 

Gæsluvöllur í Setbergi
Fram til 1. ágúst verður starfræktur 

gæsluvöllur við leikskólann Hlíðar-
berg í Setberginu ætlaður börnum á 
aldrinum 2-6 ára. Gæsluvöllurinn 
verður opinn frá 8.30- 12.00 og 13.00-
16.30, en lokað verður í hádeginu, að 
því er segir á heimasíðu Hafnarfjarðar-
bæjar. Gæsluvöllurinn var opnaður í 
vikunni. 

Hann er ætlaður til útileikja og því er 
ekki æskilegt að hafa ung börn lengur 
en einn og hálfan tíma. Ekki eru að-
stæður til að skipta á börnum og því 
verða þau að geta notað salerni sjálf. 
Mikilvægt er að börnin hafi með sér 
nesti, útiföt og aukaföt í tösku, segir á 
vefsíðu bæjarins. 

Hægt er að kaupa klippikort. Fimm 
skipti kosta 1.100 krónur og tíu skipti 
2.000 krónur. Hægt er að kaupa kortin 
í gegnum heimasíðu Hafnarfjarðar-
bæjar, www.hafnarfjordur.is, eða í 
þjónustuveri bæjarins.

Aðgerðir til að stytta vinnuvikuna:

Stjórnvöld draga lappirnar
„Til stóð að vinnuhópur velferða-

ráðuneytisins um samræmingu fjöl-
skyldu og atvinnulífs sem skipaður var 
á síðasta kjörtímabili myndi skoða áhrif 
styttingu vinnutíma. Sá hópur taldi 
verkefnið aftur á móti of viðamikið 
samhliða öðrum verkefnum hópsins 
og því stóð til að stofna sérstakan 
starfshóp til að fjalla aðeins um þetta 
viðfangsefni. Nýr félagsmálaráðherra 
hefur hins vegar ekki séð ástæðu til 
að setja þann hóp á laggirnar enn sem 
komið er,“ segir Elín Björg Jónsdóttir, 
formaður BSRB í grein hér í blaðinu, 
þar sem hún fjallar ítarlega um aðgerðir 
til að stytta vinnuvikuna. 

Hún bendir á að unnið sé að fjöl-
skyldustefnu í  félagsmálaráðuneytinu. 
„Það er skoðun BSRB að stytting vinnu-
tíma eigi að vera hluti af opinberri fjöl-
skyldu- og velferðarstefnu stjórnvalda. 
Hóflegri vinnutími yrði mikilvægt 

framlag til fjölskyldustefnunnar og 
sýnt hefur verið fram á að jafnrétti á 
heimilum er ein meginforsenda þess að 
jafnrétti náist á vinnumarkaði. Stytting 
vinnutíma gæti því aukið lífsgæði fólks 
og stuðlað að frekara jafnrétti. Því er 
miður að ekki eigi að skoða sérstaklega 
innan ráðuneytisins hvernig hægt sé 
að stytta vinnutíma og hvaða áhrif það 
myndi hafa,“ segir Elín Björg. 

Sjá bls. 12. 

Draga í land með Fiskistofu
Sigurður Ingi Jóhannsson, sjáv-

arútvegsráðherra, hefur dregið 
nokkuð í land með flutning Fiski-

stofu til Akureyrar. Hann hefur lýst því 
yfir að kannað verði hvort lagaheimild 
sé fyrir flutningnum, og að ekkert verði 
aðhafst nema skýr heimild sé fyrir því. 
Sé hún ekki fyrir hendi verði fengin 
heimild Alþingis. Þá hefur hann sagt 
að 30-35 störf muni flytjast norður. 

Afdráttarlaus tilkynning
Ráðherrann var heldur afdráttarlausari 
þegar tilkynnt var um flutninginn á 
föstudag fyrir viku. Þá var því slegið 
föstu að höfuðstöðvar yrðu fluttar 
norður og öll hennar starfsemi, utan 
tölvudeildar, sem rekin er ásamt 
Hafrannsóknarstofnuninni. Engir 
fyrirvarar voru gerðir við lagalegar 
heimildir í tilkynningu sjávarútvegs-
ráðuneytisins um flutninginn 27. júní, 
en vísað í stefnu ríkisstjórnar Sjálfstæð-
isflokks og Framsóknarflokks. 

Engin lagaheimild
Starfsmenn Fiskistofu brugðust eðli-
lega ókvæða við og málið hefur verið 

mjög gagnrýnt úti í samfélaginu; 
bæði fyrir aðferðina og líka vegna af-
leiðinganna fyrir stofnunina og starfs-
fólk. Hafsteinn Þór Hauksson, lektor 
í lögum við HÍ, benti á að ekki væri 
heimild í lögum fyrir flutningnum. Þá 
hafa starfsmenn Fiskistofu, og fleiri, 
bent á að makar þeirra séu í vinnu á 
höfuðborgarsvæðinu og börn í skóla. 
Flutningurinn myndi því hafa um-
talsverð áhrif á hundruð manna, tugi 
fjölskyldna. Þá hafa nokkrir þingmenn 
Sjálfstæðisflokksins gagnrýnt þetta 
harðlega. 

Niðurskurður í Hafnarfirði
Bent er á það í inngangi að ársskýrslu 
Fiskistofu fyrir síðasta ár að niður-
skurður hafi einkum bitnað á höfuð-

stöðvum. „Í niðurskurði undanfarinna 
ára hefur Fiskistofu tekist að verja störf 
á landsbyggðinni og fækkun starfsfólks 
lent á höfuðstöðvum stofnunarinnar í 
Hafnarfirði,“ segir Eyþór Björnsson, 
Fiskistofustjóri í inngangi skýrslunnar. 

Alvarlegar athugasemdir bæjarins
„Bæjarráð Hafnarfjarðar gerir alvar-
legar athugasemdir við þau áform 
sjávarútvegsráðherra og ríkisstjórnar 
að flytja Fiskistofu úr Hafnarfirði. Um 
er að ræða fjölmennan og sérhæfðan 
vinnustað í bæjarfélaginu sem auk 
þess að veita hópi Hafnfirðinga at-
vinnu hefur umtalsverð samlegðar-
áhrif á verslun og þjónustufyrirtæki 
í bænum,“ segir í texta sem bæjarráð 
sendi frá sér á dögunum.

„Í Hafnarfirði er lögð rík áhersla á 
að hlúa að atvinnustarfsemi í bænum 
og skapa umgjörð um fjölbreytilegt 
atvinnulíf. Því yrði mikil eftirsjá af 
öflugum vinnustað eins og Fiskistofu.

Bæjarráð hefur miklar áhyggjur 
af því hve rýr hlutur bæjarfélagsins 

er nú þegar orðinn hvað umfang 
stofnana og þjónustufyrirtækja á 
vegum ríkisins varðar. Óvissa ríkir 
vegna væntanlegra breytinga á sýslu-
mannsembættinu og fyrir tveimur 
árum var öll starfsemi lögð af á St. 
Jósefsspítala.

Bæjarráð Hafnarfjarðar mun beita 
sér af fullum þunga gegn þessari 
þróun og fyrir því að bærinn beri 
ekki skarðan hlut frá borði þegar 
kemur að staðsetningu stofnana og 
þjónustufyrirtækja hins opinbera. 
Jafnframt lýsir bæjarráð yfir furðu 
á þeim vinnubrögðum sem viðhöfð 
voru þegar ákvörðunin var tilkynnt 
án nokkurs fyrirvara,“ segir bæjarráð 
Hafnarfjarðar.

Akureyringar 
fylgjandi
Bæjarráð Akureyrar bókaði á 
dögunum að lýsa „fullum stuðn-
ingi við ákvörðun stjórnvalda um að 
fjölga opinberum störfum í bænum 
með því að staðsetja höfuðstöðvar 
Fiskistofu á Akureyri“.

Elín Björg jónsdóttir, formaður BSRB.

Rósa Guðbjartsdóttir, formaður bæj-
arráðs Hafnarfjarðar.
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OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
ICELAND, ENGIHJALLA,
VESTURBERGI OG ARNARBAKKA
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Gos* 0,5 L og samloka ....398 kr.
Gos* 0,5 L og langloka....498 kr.
*Pepsi, Pepsi Max, Kristall Mexican Lime, Mountain Dew og AppelsínPI

PA
R

\T
BW

A
 • 

SÍ
A

 • 
14

19
23



4 11.  júlí  2014

HAFNARFJÖRÐUR / gARÐAbæR
13. TbL. 4. ÁRgANgUR 2014
Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, 
netfang: amundi@fotspor.is. framkvæmdastjóri: Ámundi Steinar Ámundason, netfang:  
as@fotspor.is. auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. 
Auglýsingasími 578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is, Veffang: fotspor.is, Ritstjóri: 
Ingimar Karl Helgason, sími: 659-3442 netfang: ingimarkarlhelgason@gmail.com, 
Matarblaðamaður: Svavar Halldórsson. Sími. 869-4940. Netfang.  svavar@islenskurmatur.is, 
Umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 13.500 eintök. dreifing: Póstdreifing.

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

Tilkynning sjávarútvegsráðherra um flutning Fiskistofu til Akureyrar 
kom sem þruma úr heiðskýru lofti. Málið allt einkennist yfirlæti 
og valdhroka af hálfu ríkisstjórnarinnar.

Undirbúningur var enginn. Umræða var engin. Ekkert samráð var haft við 
starfsfólk eða sveitarstjórnir. Menn hafa ekki kannað hvort ákvörðunin 
standist lög. Kostnaður hefur ekki verið metinn, heldur ekki kostir og gallar.

Athygli vekja einstrengingsleg viðbrögð sjávarútvegsráðherrans sem seg-
ist ekki munu endurskoða málið, enda þótt á daginn komi að ókostirnir 
reynist vera fleiri og verri en kostirnir.

Það er umhugsunarvert. Menn eru reiðubúnir að setja hagsmuni tuga 
fjölskyldna í uppnám, hagsmuni heils bæjarfélags, og hafa hvorki velt fyrir 
sér kostum og göllum, og lýsa því svo yfir að það skipti bara engu máli! 
Svo er blásið á alla gagnrýni og vísað í stjórnarsáttmálann til rökstuðnings. 
En hvað stendur þar? Eru þar einhver rök?

Þar segir: „Mikilvægt er að stuðla að fjölbreyttum atvinnutækifærum um 
allt land, m.a. með dreifingu opinberra starfa, […].“ 

Auðvitað gátu þingmenn, sveitarstjórnarmenn, starfsmenn Fiskistofu og 
aðrir Íslendingar sagt sér sjálfir að heilar stofnanir yrðu rifnar upp með 
rótum, án lagaheimildar og sendar út á land án tillits til tuga starfsamanna, 
réttinda þeirra og fjölskyldna. Blasir það ekki við af lestri þessa texta? Svarið 
er vitaskuld nei. Þetta eru almenn pólitísk markmið (sem sumir kalla raunar 
innihaldsrýrt pólitískt þvaður). Þetta er ekki aðgerðaáætlun eða lýsing 
á úthugsaðri stefnu. Þetta er ekkert sem ráðherrann getur haldið sér í.

Bæjarráð Akureyrar hefur fagnað þessu og styður. Það er sjálfsagt að 
styðja það almenna markmið að auka fjölbreytni í störfum út um allt land. 

Þessi aðferð sjávarútvegsráðherrans og ríkisstjórnarinnar er hins vegar 
ekki geðfelld og ekki til fyrirmyndar. Vinnubrögð af þessu tagi eiga hvergi 
heima nema kannski í fortíðinni. Það þarf einhver að segja Framsóknar-
flokknum frá 21. öldinni. 

Ingimar Karl Helgason

Kostir og ókostir

Leiðari

Garðabær:

Umhverfisnefnd 
veitir viðurkenningar
Umhverfisnefnd Garðabæjar 

veitir í sumar viðurkenn-
ingar fyrir snyrtilegt um-

hverfi, bæði við íbúðarhús og fyrir-

tæki. Nefndin tók við ábendingum 
fram í miðja vikuna og mun á næst-
unni fara í vettvangsferð í bænum í 
tengslum við þetta. 

Jónsmessuhátíð í Garðabæ
Það var margt um manninn og 

mikil gleði á Jónsmessuhátíð 
Grósku sem haldin var í Sjá-

landi í Garðabæ á dögunum. Frá því 
er sagt á vef bæjarins að ömmur hafi 
verið heiðursgestir kvöldsins og ekki 
látið sig vanta. Gestir hátíðarinnar nutu 
þess að ganga eftir ströndinni og hitta 
mann og annan. Fjölbreytt myndlist 
var til sýnis við stíginn, tónlistarfólk 
kom fram, skátar buðu upp á grillaða 
sykurpúða og fjölmargt annað var gert 
til skemmtunar. 
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CMYK

Svart /hvítt

PANTONE

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 höfuðborgar-

svæðinu 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 höfuðborgar-

svæðinu 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.

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.
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Mikil gróska í frumkvöðlastarfsemi
„Þau fyrirtæki sem aðstöðu hafa í húsakynnum Kveikjunnar leigja 
þar skrifstofuaðstöðu gegn vægu gjaldi með aðgengi að fundaher-
bergjum. Þau fá faglega ráðgjöf og stuðning við framgang hugmynda 
sinna frá þeim fjölbreytta hópi vel menntaðs starfsfólks er starfar 
á Nýsköpunarmiðstöð Íslands og geta sótt sér þekkingu og reynslu 
frá þeim í gegnum handleiðsluviðtöl. Skapandi umhverfi og öflugt 
tengslanet fyrirtækja og starfsmanna Nýsköpunarmiðstöðvar Ís-
lands getur reynst litlu fyrirtæki sem er að hefja störf sín gríðarlega 
mikilvægt.“ segir Tinna Jóhannsdóttir, markaðsstjóri Nýsköpunar-
miðstöðvar Íslands. 

Líf og fjör í Kveikjunni 
Kveikjan er eitt fimm frumkvöðlasetra 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og er 
hún rekin í samstarfi við sveitarfélögin 
Hafnarfjörð og Garðabæ. Hún hefur 
verið starfrækt frá 2009 og er stað-
sett að Strandgötu 31 í Hafnarfirði. 
Kveikjan er bæði fyrir einstaklinga og 
hópa með viðskiptahugmynd á frum-
stigi en einnig fyrir stofnuð fyrirtæki 
sem þurfa á handleiðslu að halda til 
að þróa sína hugmynd áfram og ná 
upp veltu. „Frá upphafsdögum Kveikj-
unnar hafa þar verið um 30 fyrirtæki 
og nú eru þar um 10 fyrirtæki sem 
vinna hörðum höndum að sínum 
áhugaverðu verkefnum. Hjá þeim 
fyrirtækjum starfa um 25 starfsmenn 
þannig að það er líf og fjör í húsnæð-
inu.“ 

Miðla þekkingu sín á milli 
Tinna segir þá sem hafa haft aðstöðu í 
Kveikjunni vera með mjög fjölbreyttan 
bakgrunn úr hinum ýmsu áttum. Þar 
komi saman einstaklingar og hópar 
sem hafa meðal annars þekkingu á 
sviði menningar, viðskipta, heilbrigðis-
fræða, tölvuvísinda og annarar tækni. 
Fyrirtækin hafa meðal annars þróað 
viðskiptahugmyndir og hönnun á 
tölvuleikjum, flotastjórnunarkerfi fyrir 
flugiðnaðinn, gagnabanka fyrir íslensk 
myndbönd, óhefðbundin meðferðar-
form og sérhannaða matarbakka. 
„Menntun þessara aðila er mjög mis-
jöfn og ekki óalgengt að fyrirtækin 
hjálpist að og miðli þekkingu sinni til 
hvors annars. Einhver fyrirtæki hafa 
jafnvel runnið í eina sæng og unnið 
að verkefnum í sameiningu. Þá hafa 
mörg fyrirtækjanna sprengt utan af 
sér starfsrýmið á frumkvöðlasetrinu 

og í kjölfarið flutt í sitt eigið húsnæði.“ 
Aðspurð hvort hún geti nefnt fyrirtæki 
sem hafi tekið sín fyrstu skref í Kveikj-
unni tekur Tinna sem dæmi Remake 
Electric sem hafi nú náð milum árangri 
á alþjóðamarkaði. Fyrirtækið þróaði 
nýja tegund rafskynjara og hjá þeim 
starfa nú um 30 manns. Þá hafi fyrir-
tækin Maximus Musicus sem kynnir 
klassíska tónlist fyrir börnum hér-
lendis og erlendis, tölvuleikja og hug-
búnaðarfyrirtækið Fancy Pants Global 
og Luminox sem hannaði tölvuleik 
sem senn kemur út á Playstation 3 
einnig nýtt sér aðstöðuna sem í boði 
er. „Allt eru þetta dæmi um fyrirtæki 
sem hafa verið eða eru í Kveikjunni þar 
sem þeim hefur verið sköpuð aðstaða 
til framkvæmda og myndun mikilvægs 
tengslanets, vettvangs reynslu og sam-
starfs á ýmsum sviðum sem yfirleitt 
skilar sér í auknum stöðugildum og 
fullmótaðri vöru og/ eða þjónustu.“ 

Gott samstarf
Frumkvöðlar úr Garðabæ og Hafnarf-
irði geta sótt um aðstöðu í Kveikjunni 
en samstarfi aðilanna þriggja, Nýsköp-
unarmiðstöðvar Íslands, Garðabæjar 
og Hafnarfjarðar, er ætlað að ýta undir 
og efla frumkvöðlastarf og nýsköpun 
í atvinnulífi bæjarfélaganna. „Rekstur 
frumkvöðlasetra þarf að vera sam-
eiginlegt átak ríkis, sveitarfélaga og 
fyrirtækja og aðkoma Hafnarfjarðar-
bæjar og Garðabæjar í sameiginlegum 
rekstri okkar á Kveikjunni hefur verið 
til fyrirmyndar í þessi fimm farsælu 
ár“ segir Tinna og bætir við „Það er 
vilji okkar að frumkvöðlasetrin okkar, 
þar sem talin Kveikjan, séu eins konar 
útungunarstöð fyrir vaxandi fyrirtæki 
í þeim bæjarfélögum er þau starfa í. 

Það hefur að okkar mati tekist vel og 
skal árangrinum ekki síst þakka sam-
starfi okkar við sveitarfélögin og aðra 
samstarfsaðila.“ 

Stórfyrirtæki  
framtíðarinnar
Nýsköpunarmiðstöðin rekur fjögur 
önnur frumkvöðlasetur á höfuðborgar-
svæðinu með mismunandi samstarfs-
aðilum. Keldnaholt, KÍM – Medical 
Park sem er frumkvöðlasetur fyrir fyr-
irtæki í heilbrigðistækni og skyldum 
greinum, á Hlemmi er Setur skapandi 
greina og svo er það frumkvöðlasetrið 
Kvosin í Lækjargötu. Þá kemur mið-
stöðin að rekstri frumkvöðlasetursins 
að Ásbrú við Keflavíkurflugvöll, Húsi 
sjávarklasans sem staðsett er úti á 
Granda og hefur komið að samstarfi 
vegna Topphússins í Elliðaárdal. 

Um 80 frumkvöðlafyrirtæki með 
hátt í tvö hundruð starfsmenn hafa 
nú aðstöðu í frumkvöðlasetrum Ný-
sköpunarmiðstöðvar Íslands. „Ef 
marka má þá grósku og það kraumandi 

hugvit sem blasir við í frumkvöðla- og 
sprotaumhverfinu má ætla að fjölmörg 
stórfyrirtæki framtíðarinnar séu að 
stíga sín fyrstu skref inni á frumkvöðla-
setrum miðstöðvarinnar og spennandi 
verður að fylgjast með þeim í náinni 
framtíð.“ 

Frá því að rekstur Kveikjunnar 
hófst hefur nokkur fjöldi fyrir-
tækja sprengt utan af sér starfs-
rými á frumkvöðlasetri og í 
kjölfarið flutt í annað húsnæði 
segir á heimasíðu Hafnarfjrðar-
bæjar. Dæmi um slík fyrirtæki er 
Remake Electric sem þróað hefur 
nýja tegund rafskynjara og Fancy 
Pants Global sem framleiðir leiki 
og hugbúnað fyrir iPhone og 
iPad. Viðskiptahugmyndir fyrir-
tækjanna, sem voru í Kveikjunni 
við flutninginn 2012, voru þá 
mislangt á veg komnar. Sumar 
enn á teikniboðinu en aðrar höfðu 
þegar skilað sér í stofnun sprota-
fyrirtækja. 

Kveikjan skapar þessum fyr-
irtækjum ekki einungis aðstöðu 
til framkvæmda heldur jafn-
framt mikilvægt tengslanet og 
vettvang reynslu og samstarfs á 
ýmsum sviðum. Nokkur dæmi 
eru um það að fyrirtæki á setrum 
Nýsköpunarmiðstöðvar hafi tekið 
sig saman og unnið sameiginlega 
að verkefnum sem hafa skilað sér 
í fullmótaðri vöru sem þegar er 
komin í framleiðslu og dreifingu. 
Dæmi um það eru fyrirtækin 
Fancy Pants Global og Maximus 
Musicus sem í sameiningu bjuggu 
til iphone leikinn Maximus 
Musicus um tónelsku músina sem 
leiðir börn um króka og kima hins 
klassíska tónlistarheims.

Með því að halda úti rekstri 
Kveikjunnar í Hafnarfirði eru 
Garðabær, Hafnarfjörður og 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands í 
sameiningu að ýta undir og efla 
nýsköpun og frumkvöðlastarf í 
atvinnulífinu með því að skapa 
sprotafyrirtækjum kjöraðstæður 
þar sem þau geta gengið að skap-
andi umhverfi, öflugu tengslaneti 
og faglegri ráðgjöf, segir á vef 
Hafnarfjarðarbæjar.

Kveikjan flutti á Strandgötuna árið 2012. Bæjarstjórar Garðabæjar og Hafnar-
fjarðar, þeir Guðmundur Rúnar Árnason og Gunnar Einarsson ásamt Sigríði 
Ingvarsdóttur, framkvæmdastjóra Nýsköpunarmiðstöðvar íslands voru við 
opnunina ásamt fleirum.

Tinna jóhannsdóttir, markaðsstjóri 
Nýsköpunarmiðstöðvar íslands. 
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Allir saman nú...
Plastpokalaus Hafnarfjörður
Hafnarfjarðarbær stendur fyrir átaki sem miðar að því að draga úr 
notkun innkaupapoka úr plasti í Hafnarfirð. Af því tilefni verður fjölnota 
innkaupapokum dreift á hvert hafnfirskt heimili haustið 2014 ásamt 
rúllu af ruslapokum, svokölluðum maíspokum, en þeir brotna niður í 
náttúrunni á mun skemmri tíma en venjulegir innkaupapokar úr plasti.

Það er von okkar að íbúar og fyrirtæki í Hafnarfirði taki höndum saman 
um að hætta notkun innkaupapoka úr plasti.

Þau fyrirtæki sem vilja gerast samstarfsaðilar Hafnarfjarðarbæjar 
í þessu átaki eru hvött til að hafa samband við Helgu Stefánsdóttur 
með því að senda tölvupóst á helgas@hafnarfjordur.is.

www.hafnarfjordur.is

Hundasvæði 
kannað
Umhverfisnefnd Garðabæjar 

hyggst kanna hvort hægt sé að 
setja upp svæði fyrir lausagöngu hunda. 
Fram kemur í fundargerð nefndarinnar 
frá mánaðamótum að rætt hafi verið 
um Bala sem „opið útivistarsvæði fyrir 
hunda“. Umhverfisnefndin ákvað að 
skoða svæðið í tengslum við vettvangs-
ferð sína vegna snyrtilegs umhverfis. 

Landsvirkjun 
á Wikipedia
Breytingar teknar aftur

Færslu um Landsvirkjun á veforða-
bókinni Wikipediu hefur verið 

breytt í kjölfar umfjöllunar fjölmiðla. 
Greint var frá því í Reykjavík vikublaði 
á dögunum að Landsvirkjun hefði gert 
umtalsverðar breytingar á færslu um 
sjálfa sig á Wikipediu, en orðalag væri 
um margt gildishlaðið. 

Hrafn Malmquist, sem hefur haldið 
námskeið um Wikipediu, upplýsti 
í viðtali á Rás 2, að eftir umfjöllun 
Reykjavíkur vikublaðs, hefðu notendur 
Wikipediu tekið sig til og lagað færsl-
una til. Samkvæmt reglum Wikipediu 
á umfjöllun ekki að vera hlutdræg og 
ekki fegrandi. 

Stjórnarskrárnefnd jafni atkvæðisréttinn
Gert er ráð fyrir því að stjórn-

arskrárnefnd sem nú er að 
störfum fjalli um jöfnun at-

kvæðisréttar milli kjördæma. Þetta er 
meðal þess sem kemur fram í svari inn-
anríkisráðherra við fyrirspurn Árna 
Þórs Sigurðssonar, þingmanns Vinstri 
grænna, en svarið var birt á vef Alþingis 
um mánaðamótin. 

Árni spurði um hvernig væri unnið 

eftir tilmælum Lýðræðis- og mann-
réttindaskrifstofu ÖSE um framkvæmd 
kosninga hér á landi. Í því var fólgin 
spurning um hvað liði löggjöf um 
„dreifingu þingsæta á milli kjördæma 
til að tryggja samræmi við megin-
regluna um jafnan kosningarétt“. 

Fram kemur í svarinu að forseti 
Alþingis hafi tekið frumkvæði um 
endurskoðun kosningalöggjafar. Hún 

muni „eftir atvikum“ fara yfir málið, en 
gert sé ráð fyrir að stjórnarskrárnefnd 
„muni taka þetta atriði til skoðunar“. 

Í áfangaskýrslu stjórnarskrárnefndar 
sem birt var á dögunum, var ekki að sjá 
að nefndin hefði rætt jöfnun atkvæð-
isréttar. 

Suðvesturkjördæmi er fjölmennasta 
kjördæmi landsins en um 63 þúsund 
manns höfðu þar kosningarétt í síðustu 

alþingiskosningum. Kjördæmissæti 
eru 11 og tveir jöfnunarmenn. Um 
4.800 kjósendur eru á bak við hvern 
þingmann. 

Til samanburðar voru ríflega 21 þús-
und kjósendur í Norðvesturkjördæmi, 
en þar eru kjördæmissætin sjö og einn 
jöfnunarmaður, eða rúmlega 2.600 
kjósendur á bak við hvern þingmann. 
Í Suðurkjördæmi 

36 vændiskaup-
endur dæmdir
í fyrra
Sakfellt var í 36 vændiskaupamálum 

í héraði í fyrra. Þetta kemur fram 
í ársskýrslu héraðsdómstólanna hér á 
landi. 

Dómar fyrir vændiskaup hafa numið 
sektum upp undir 100 þúsund krónur. 
Dómarnir hafa hins vegar ekki verið 
birtir á vef dómstólanna og dæmdir 
vændiskaupendur ekki nafngreindir. 
Það hefur þótt draga úr fælingarmætti 
laganna sem banna vændiskaup. Ætla 
má að flest málin séu á höfuðborgar-
svæðinu. 

Fram kemur í tölfræði Ríkislögreglu-
stjóra að 175 vændiskaupamál voru til 
rannsóknar í fyrra. Það er sprenging 
frá árinu áður. Þá voru málin 24, en 
aðeins 13 árið 2011 en 37 árið 2010. 
Ekki kemur fram í ársskýrslu dómstól-
anna hvort málin 36 sem sakfellt var í 
í fyrra, séu hluti þessara 175 mála, eða 
mál sem voru í rannsókn árin á undan. 

Ókeypis  
á safnadegi
Leiðsögn verður um Hönnunarsafn 

Íslands í Garðabæ, á safnadeg-
inum sem haldinn verður á sunnu-
dag. Ástríður Magnúsdóttir fer um 
sýninguna „Ertu tilbúin frú forseti“ 
klukkan tvö. 

Þá verður opið hús í Króki milli 
klukkan 13 og 15 þennan dag. Krókur 
er lítill burstabær sem var endur-
byggður úr torfbæ árið 1923. Krókur 
er á ská á móti samkomuhúsinu, stutt 
frá Garðakirkju, á mótum Garðavegar 
og Garðaholtsvegar.
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Hver er stærsti sigur þinn?
Hann er ekki ennþá kominn en til 
þessa eru það allir mínir Norður-
landatitlar í langstökki og sjöþraut, 
tveir titlar af hvoru.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Mitt helsta áhugamál eru íþróttirnar. 
En mér finnst líka mjög gaman að 
ferðast, innan og utanlands. Ég á líka 
mjög auðvelt með að slaka á heima 
fyrir og þá finnst mér gaman að horfa 
á góða þætti eða kvikmynd.
Hver er þinn helsti kostur?
Ég hef nokkuð oft heyrt að ég sé 
fyndin og síðan veit ég að ég er mjög 
ákveðin og ræðst sjaldan á garðinn 
þar sem hann er lægstur.
En galli?
Ég er þrjósk og með mikið keppnis-
skap, sem getur bæði verið kostur og 

galli. Annars er ég líka óþolinmóð.
Hver er fallegasti staðurinn á Ís-
landi?
Austur-Skaftafellssýslan eins og hún 
leggur sig.
En í Hafnarfirði?
Fallegasti staðurinn í Hafnarfirði er 
nýja frjálsíþróttahúsið í Kaplakrika.
Eftirlætis íþróttafélag?
Ég er ekki mjög pólitísk þegar kemur 
að íþróttafélögum en USÚ á Horna-
firði og FH á höfuðborgarsvæðinu.
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
Ég er ný búin að taka til á fésinu mínu 
og er því bara með 236 vini.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Michael Jackson hefur verið minn 
uppáhalds tónlistarmaður frá því ég 
var lítil stelpa. Annars er ég voðaleg 

alæta á tónlist og get hlustað á nánast 
allt.
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Ég les því miður ekki nógu mikið af 
bókum nema þær sem ég þarf að lesa 
í háskólanum en ég man þó eftir einni 
sem ég las einu sinni sem heitir Anna 
frá Stóru-Borg eftir Jón Trausta og 
mér fannst hún mjög skemmtileg.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Sjónvarpið eða veraldarvefinn
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Ég ætlaði alltaf að verða dansari og 
nuddari
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Fyrsta starfið mitt var að passa börn 
og vinna á gistiheimili. Í dag er ég 
ekki mikið úti á vinnumarkaðinum 
þar sem allur minn tími fer í að æfa 
og keppa og síðan er skólinn auðvitað 
á veturna.
Hvers vegna valdir þú uppeldis- og 
menntunarfræði í námi þínu?
Ég var ekki viss um hvað mig lang-
aði að læra en fannst þetta nám vera 
þverfaglegt þannig að ég hefði opna 

möguleika á alls konar framhaldsnámi 
og starfsvettvangi. Síðan finnst mér 
þetta nám vera góður undirbúningur 
fyrir lífið yfir höfuð.
Hvað kom til að heimspekin fylgdi 
með?
Ég hef alltaf verið svolítill heimspek-
ingur í mér, spurði mikið sem barn og 
á það til að pæla í hlutum öðruvísi en 
aðrir. Síðan fannst mér mjög gaman í 
heimspeki í framhaldsskóla og ákvað 
því að bæta því við sem aukagrein og 
finnst það passa vel saman.
Af hverju sjöþraut?
Vegna þess að ein grein er einfaldlega 
ekki nógu mikil áskorun fyrir mig.
Manstu eftir einhverjum sérstökum 
ævintýrum í tengslum við keppni 
eða óvæntum uppákomum?
Það er margt og mikið sem gerist í 
keppnisferðum sem er kannski ekki 
nógu viðeigandi að segja frá í bæj-
arblaði. En það stendur alltaf upp úr 
þegar ég fór á Heimsmeistaramót 19 
ára og yngri í Kanada árið 2010. Ég var 
að keppa í langstökki en fyrir keppn-
ina var ég skráð með næst lakasta ár-
angurinn af stelpunum en þær voru 
um 40 talsins. En ég endaði í úrslitum 
í þessari keppni og varð í 8. sæti sem 
kom mörgum á óvart og þar á meðal 
mér sjálfri. Það var eftirminnilegur 
dagur.
Ef þú værir ekki á fullu í sjöþraut-
inni, hvað myndir þú gera við tím-
ann?
Ég væri þá örugglega í einhverri 
annarri íþróttagrein að reyna að slá í 
gegn í henni. Ég ætlaði alltaf að verða 
dansari þannig kannski maður hefði 
endað í því, hver veit?
Annars á ég alls ekki í erfiðleikum 
með að vera löt, sofa og hafa það gott 
þannig það er eins gott að ég finni 
mér eitthvað að gera því annars gæti 
ég dottið í letingjann.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Móðir mín hefur verið mín helsta 
fyrirmynd og svo ef ég kynnist 

manneskjum með góð viðhorf og 
persónuleika að þá á ég það til að taka 
mér hegðun þeirra til fyrirmyndar.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Þegar öll fjölskyldan er komin saman, 
ég á þrjú eldri systkini og því mjög 
gaman þegar allir koma saman, 
makar og börn líka. Mínar gleðileg-
ustu stundir hafa verið um jólin, ég er 
mikið jólabarn.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Sigra það sem ég tek mér fyrir hendur.
Leiðinlegast?
Tapa því sem ég tek mér fyrir hendur.
Hvað gerir þú þegar þér leiðist eða 
ferð í fýlu?
Þá reyni ég bara að draga djúpt and-
ann, hugsa hlutina frá öðru sjón-
arhorni, vera jákvæð og set góðan 
þátt í imbann til að dreyfa huganum. 
Ef það virkar ekki þá reyni ég að ræða 
málin við þann sem stendur mér næst, 
kærastann eða aðra fjölskyldumeð-
limi.
Hvenær líður þér best?
Þegar öllum í kringum mig líður vel 
og ég er að borða góðan mat í góðum 
félagsskap.
Hvað er framundan hjá Sveinbjörgu 
Zophoníasdóttur?
Ég ætla að reyna að njóta sumarsins, 
fara í útilegu og kíkja austur á Horna-
fjörð sem fyrst.
Lífsmottó:
Vertu betri í dag en í gær.

Sveinbjörg Zophoníasdóttir:

Ein grein er ekki nógu mikil áskorun
Sveinbjörg Zophoníasdóttir, frjálsíþróttakona úr FH, gerði góða ferð 
með landsliðinu á Evrópubikarkeppnina í sjöþraut sem haldin var 
í Madeira á Spáni um síðustu helgi. Hún náði þriðja sæti í keppn-
inni. Sveinbjörg er frá Hornafirði en hefur líka drepið niður fæti í 
Hafnarfirðinum og keppir fyrir FH. Hún segir að ein grein sé ekki 
nógu mikil áskorun fyrir sig, þess vegna keppi hún í sjöþraut. Hún 
leggur líka stund á uppeldis- og menntunarfræði við Háskólann, 
auk þess að leggja stund á heimspeki. 

Sveinbjörg ásamt kærastanum jóni Ásgrímssyni.

Sveinbjörg svífur yfir rána í hástökkinu.



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
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Ómótstæðilegur HM hamborgari
Aðra eins rassskellingu og Brasilíumenn fengu í leiknum gegn Þýskalandi á 
dögunum hafa menn ekki séð á heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Án þess 
að því sé hér haldið fram að þetta sé tölfræðilega einstakt í sögu keppninnar 
– þá er ekkert viðlíka að finna í lélegu fótboltaminni matarblaðamanns. Nú 
er úrslitaleikurinn framundan og spennandi að sjá hvort Þjóðverjar valti 
yfir Argentínumenn af svipuðu afli og þeir gerðu við Brassana. 

Bjór og borgari
Hvernig sem það verður, er augljóst 
að leikurinn verður upplifun. Hafn-
firðingar, Garðbæingar og nærsveita-
menn munu væntanlega koma sér fyrir 
framan við sjónvarpsskjáina og fylgjast 
með. Hið sama munu milljónir manna 
gera um víða veröld. Margir þeirra 
munu dreypa á bjór og stór hluti fá sér 
hamborgara. Þá komum við að kjarna 
málsins. Hvernig borgari fer best með 
stórleik sem þessum?

Einfaldur og djúsí
HM hamborgarinn þarf að vera ein-

faldur, safaríkur og bragðgóður. Fyrst 
og fremst þarf hann að vera úr góðu 
kjöti. Þótt góður hamborgari, úr úr-
valskjöti, grænmeti, osti og brauði sé 

auðvitað ágætlega hollur og góður 
matur er ekki til neitt sem heitir 
megrunarhamborgari. Ástæðan er sú 
að bragðið liggur í fitunni. Hakkið sem 
notað er í borgarann verður að vera 
frekar fituríkt. Þarna erum við að tala 
um 18% til 20% fituinnihald. 

Matarblaðamaður mælir með því að 
lesendur nýti sér kjötborðin á svæðinu, 
hvort sem er í Fjarðarkaupum, sam-
kaupum við Miðvang eða Hagkaupum 
í Garðabæ og láti sérhakka fyrir sig 
gott og fitumikið hakk ef það er ekki 
þegar til. Hér er líka rétt að endur-
taka það sem áður hefur verið bent 
á hér á þessum síðum. Ein allra besta 
kjötverslun landsins, Kjötgallerý, er í 
Hafnarfirði. Þar er hægt að fá úrvals 
borgara. Ef fólk hins vegar ákveður að 
búa sjálft til borgarna er bent á hina 
ágætu Hamborgarapressu sem úrvals 
hjálpartæki. 

Matarsíða svavars

Köld  
bernaise sósa
HRÁEFNI:
4 eggjarauður

200 g. íslenskt smjör

Örlítið sjávarsalt

Örlítið af svörtum pipar

1-2 stilkar af graslauk eða 
smávegis af vorlauk

Lúka af fersku fáfnisgras 
(estragon – líka má notast 
við þurrkað estragon eða 
estragon edik)

AÐFERÐ:
Bræðið smjörið og þeytið 
eggjarauðurnar saman 
við. Hægt í fyrstu. Blandið 
smátt söxuðum graslauk og 
fáfnisgrasi saman við. Smakkið 
til og bætið út í þetta salti og 
pipar eftir smekk. Hrærið svo 
þar til sósan fer að þykkna. 
Setjið í kæli og berið sósuna 
fram kalda.

Steiktir 
kartöfluklattar
HRÁEFNI:
1,5 kíló kartöflur
150 g. smjör
Handfylli af rósmaríni
350 g. 18% sýrður rjómi
Repjuolía
Sjávarsalt

AÐFERÐ:
Sjóðið kartöflurnar. Stappið þær 
svo – með hýðinu ef kartöflurnar 
eru nýjar, annars þarf að skræla. 
Hitið smjör dálítið, þar til það 
verður lint, en ekki bræða það 
alveg. Blandið saman kartöflum, 
sýrðum rjóma, smjöri og smátt 
söxuðu rósmaríni. Hrærið dálítilli 
olíu saman við og saltið.
Mótið í litla klatta í 
hamborgarastærð og kælið.
Grillið eða steikið á pönnu í 
góðri olíu, áður en þið farið í 
borgarana sjálfa.

Góð kjötborð og sérverslanir eru bæði í Hafnarfirðinum og í Garðabænum. 
lykillinn að góðum borgara er gæða kjöt með háu fituinnihaldi.

Hamborgarapressan er ómissandi þegar búa á til hinn fullkomna HM borgara.
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Kartöflurnar inn  
í borgarann
HM borgarinn að þessu sinni er með 
steiktum kartöfluklöttum. Það þýðir 
að kartöflurnar eru innifaldar í borg-
arnum sem gera hann einfaldari til átu 
fyrir framan sjónvarpið. Hér á opnunni 
er uppskrift að kartöfluklöttunum sem 
finna má í Íslensku hamborgarabókinni 
sem undirritaður gaf út í fyrra. Byrjið 
á því að gera þá. Haldið þeim heitum 
í ofni við svona 100 gráður. Gerið svo 
borgarana. Hér er töfraráð úr bókinni. 
Gott er að kæla borgarana fyrir eldun. 
Best er að þeir séu u. þ. b.4 gráðu heitir 
– s. s. beint úr ísskáp. Þá tolla þeir í 
fyrsta lagi betur saman en aðalmálið 
er að þá verða þeir ekki of eldaðir að 
innan þegar þeir eru orðnir passlega 
steiktir að utan. 

Töfrabrauð
Veljið annað hvort gróft eða fínt brauð. 
Hér er annað töfraráð. Bræðið dálítið 
smjör og penslið brauðin – báða hluta 
– og hitið svo. Þetta gerir gæfumuninn! 
Saxið niður eitthvað af góðu grænmeti 
til að setja á milli. Steikið svo borgarana. 
Tíminn fer eftir þykkt þeirra. Svo er líka 
afskaplega gott að gera vel við sig í osti 
– nota til dæmis hvítmygluosta eins og 
Camenbert. Raðið svo öllu heila á klabb-
inu saman; neðra brauði, grænmeti, 
borgara efra brauði. Svo má setja líka 
sósu ef menn vilja. Þótt á myndinni sé 
notuð Heimsins besta hamborgarasósa 
úr Íslensku hamborgarabókinni, mælir 
matarblaðamaður með því að nota 
kalda bearnaisesósu – svona í tilefni 
af HM. Uppskriftin fylgir með hér á 
opnunni. . . og í guðs bænum þrífið 
nú grillið og notið almennileg áhöld. 
Gleðilegan úrslitaleik!

svavar@islenskurmatur.is

HM borgarinn með kartöfluklöttum er ekkert slor.

úrvals meðlæti með úrvals borgara á HM grillinu.

Hreint grill og góðar græjur skipta máli.



Nýtt -  rafmagns lyftistólar  

Teg.  Giulia 3 - 1 - 1  og   3 - 2 - l   leður. 

Rafmagns lyftistólar með skemmal 

Reykjavíkurveg 66 220 Hafnarfirði sími 565 4100 

Tökum að okkur alla alhliða 
innivinnu, hellulagnir 

og sólpallasmíði.

Hafðu samband!

Agnar S:6180233
Gunnar S:6180244
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Styttri vinnutími 
– fjölskylduvænna samfélag
Á Íslandi er vinnudagurinn að 

jafnaði talsvert lengri en á 
öðrum Norðurlöndum. Samt 

afkasta Íslendingar ekki jafn miklu og 
nágrannaþjóðirnar auk þess sem laun 
hér á landi eru talsvert lægri. Langir 
vinnudagar skila því hvorki hærri 
heildartekjum launafólks né betri 
framleiðni. Þvert á móti verður frítími 
minni og afköst lakari sem hefur í för 
með sér óhagræði jafnt fyrir launafólk 
sem atvinnurekendur. Talsvert hefur 
verið rætt um að æskilegt sé að breyta 
þessu mynstri en lítið framkvæmt til 
að svo geti orðið. Þó eru jákvæð teikn 
á lofti um að eitthvað kunni að gerast 
í þessum málum á næstunni. 

Styttum vinnutíma
Víða hefur það sýnt sig að með því að 
stytta vinnutíma án þess að skerða laun 
hefur tekist að ná fram aukinni fram-
leiðni. Vinnutilhögun fólks verður 
skipulagðari og nýting vinnutímans 
batnar. Vissulega er þetta breytilegt 
eftir atvinnugreinum og eðli starfa en 
rannsóknir leiða í ljós að þetta á sér-
staklega við um vinnustaði þar sem 
fólk vinnur langa vinnudaga, líkt og 
mjög algengt er víða á Íslandi. 

BSRB hefur um árabil þrýst á stjórn-
völd að skipa starfshóp til að kanna 
mögulega hagkvæmni þess að stytta 
vinnutíma. Til stóð að vinnuhópur vel-
ferðaráðuneytisins um samræmingu 
fjölskyldu og atvinnulífs sem skipaður 
var á síðasta kjörtímabili myndi skoða 
áhrif styttingu vinnutíma. Sá hópur 
taldi verkefnið aftur á móti of viða-
mikið samhliða öðrum verkefnum 
hópsins og því stóð til að stofna sér-
stakan starfshóp til að fjalla aðeins um 
þetta viðfangsefni. Nýr félagsmálaráð-
herra hefur hins vegar ekki séð ástæðu 
til að setja þann hóp á laggirnar enn 
sem komið er. 

Innan sama ráðuneytis er þó unnið 
að gerð sérstakrar fjölskyldustefnu sem 
á m. a. að „tryggja jafnvægi á milli fjöl-
skyldu- og atvinnulífs.“ Það er skoðun 
BSRB að stytting vinnutíma eigi að 
vera hluti af opinberri fjölskyldu- og 
velferðarstefnu stjórnvalda. Hóflegri 
vinnutími yrði mikilvægt framlag til 
fjölskyldustefnunnar og sýnt hefur 

verið fram á að jafnrétti á heimilum 
er ein meginforsenda þess að jafnrétti 
náist á vinnumarkaði. Stytting vinnu-
tíma gæti því aukið lífsgæði fólks og 
stuðlað að frekara jafnrétti. Því er 
miður að ekki eigi að skoða sérstak-
lega innan ráðuneytisins hvernig hægt 
sé að stytta vinnutíma og hvaða áhrif 
það myndi hafa. 

Þurfum að draga úr álagi
Reykjavíkurborg tók af skarið í maí og 
samþykkti að skipa starfshóp sem á að 
útfæra tilraunaverkefni um styttingu 
vinnudagsins án þess að skerða laun. 
Það eru fyrstu beinu aðgerðirnar 
sem lúta að þessum málum þótt ná-
grannalönd okkar hafi tekið stærri 
skref í þessa átt á undanförnum árum. 
Forvitnilegt verður að sjá hvernig ver-
kefninu mun miða áfram og vonandi 
er þetta aðeins fyrsta skrefið í áttina 
að hóflegri vinnutíma. 

Þá hafa Samtök iðnaðarins viðrað 
hugmyndir um að stytta vinnudaginn 
í sjö klukkustundir og talið þær raun-
hæfar í framkvæmd án mikilla áhrifa 
á kostnað eða afköst. Vilji til að láta 
reyna á styttingu vinnutíma er því víða 
fyrir hendi og ljóst er að margt launa-
fólk myndi taka slíkum breytingum 
fegins hendi. 

Allar mælingar benda til þess að 
mjög víða sé vinnuálag launafólks hér 
á landi of mikið. Atvinnuþátttaka er 
mjög góð og lengd vinnudaga er með 
því mesta sem gerist meðal þróaðra 
ríkja. Í kjarakönnun BSRB árið 2013, 
sem tæplega 9 þúsund manns tóku þátt 
í, kom glögglega fram að talsverður 
fjöldi vill vinna minna en hann gerir í 

dag. Talsverður fjöldi svarenda tók líka 
fram að vinnan hefði mikil neikvæð 
áhrif á samverustundir með fjölskyldu, 
fólk upplifði meiri þreytu í störfum 
sínum en fyrir nokkrum árum og 
talsvert meira álag. Þetta hefur haft 
þau áhrif að veikindadagar verða fleiri, 
langvarandi fjarvistir frá vinnu vegna 
álagstengdra veikinda hafa aukist og of 
margir sjá sér ekki fært að snúa aftur 
til vinnu. 

Rannsóknir hafa líka sýnt fram á 
samhengi milli langs vinnudags, skorts 
á hvíld og tíðni vinnuslysa þannig að 
hvatarnir til að stytta vinnutímann eru 
margir. Hóflegri vinnutími gæti dregið 
úr því sem talið var upp hér á undan 
og um leið dregið úr kostnaði sem af 
þessu hlýst. Styttri vinnutími getur 
því haft jákvæð áhrif á lífsgæði fólks, 
hagsæld, framleiðni og jöfnuð. Víða 
hefur tekist að stytta vinnudaginn án 
þess að það hafi teljandi áhrif á afköst 
eða launakostnað. Það er því fátt því 
til fyrirstöðu að athuga hvort slíkar 
aðgerðir séu ekki einnig framkvæm-
anlegar hér á landi. 

Getur verið allra hagur 
Það er líka umhugsunarvert hvort ekki 
sé rétt að kanna alla möguleika til að 
stytta vinnudaginn þar sem rætt er um 
að hækka lífeyristökualdur og þar með 
lengja starfsævina. Við vinnum nóg 
nú þegar og það bitnar oft á samveru-
stundum með fjölskyldu. Ein mesta 
lífsgæðabót sem vinnandi fólki er hægt 
að færa er þess vegna minna álag og 
hóflegri vinnutími. Og ef það er útfært 
með skynsömum hætti getur ábatinn 
verið allra. 

Ef hægt er að ná fram framleiðni-
aukningu í sama hlutfalli og styttingu? 
vinnutímans er hægt að halda launa-
kostnaði óbreyttum þótt tímakaup 
hækki. Víða hefur þetta tekist og jafn-
vel eru dæmi um að hlutfallsleg fram-
leiðni hafi aukist umfram styttingu 
vinnutímans. Með því tekst að auka 
frítíma fólks og auka hagkvæmni. Fólk 
verður ánægðara í störfum sínum og 
skilar betra starfi. Kostir styttri vinnu-
tíma eru þannig í mörgum tilfellum 
ekki aðeins miklar félagslegar um-
bætur heldur einnig efnahagslegar. 

Höfundur er

Elín Björg Jónsdóttir,  

formaður BSRB

Ísbíllinn í þéttbýlinu
Margir hafa rekist á Ísbíl-

inn á ferðum sínum um 
landið eða í sumarbú-

staðabyggðum, en skammt er síðan 
bíllinn fór að venja komur sínar í 
sveitarfélögin á höfuðborgarsvæð-
inu. Blaðamaður heyrði í bjöllu Ís-
bílsins á leið heim úr leikskólanum 
á dögunum og kom þar við; ásamt 
raunar nokkrum hópi fólks sem 
hafði einnig gengið á hljóðið. 

Ísbíllinn er raunar ekki einn 
bíll, heldur eru þeir átta talsins. 
Samkvæmt því sem segir á heima-
síðu Ísbílsins er farið í öll helstu 
sveitarfélög á Suðvesturhorninu á 
nokkurra vikna fresti í allt sumar. 

Von er á bílnum í Hvaleyrarholt,10. 
júlí, á Vellina 16., í Setberg 17., og 
Ásland 24. júlí. Bílinn verður líka 
á ferð í Garðabæ. Hann verður í 

Ásum 10. júlí, á Álftanesi 11. júlí, 
í Hnoðraholti, Hæðum og Giljum 
16., og Á Ökrum 29. júlí, en kemur 
svo aftur í bæina í ágúst. 

Þessi litli snáði vissi alveg hvað hann vildi þegar ísbílinn bar að garði.



Er bíllinn tilbúinn fyrir sumarið?
Allar almennar bílaviðgerðir – Gírkassa- og vélaviðgerðir.
Yfirförum, gerum við og förum með í skoðun sé þess óskað.
Fljót og góð þjónusta.

Metanbreytingar
HRINGDU STRAX OG FÁÐU UPPLÝSINGAR

SPARAÐU BENSÍN! METANVÆDDU BÍLINN!

BIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka
Smiðsbúð 2
210 Garðabæ
Sími 577 6670
mbvg@mbvg.is
www.mbvg.is

Við notum tækni frá 
BIGAS sem er einn virtasti 

framleiðandi hátækni 
metanbúnaðar í Evrópu

NÝ OG BETRI ÞJÓNUSTA

Getum losað spíssa úr 
mörgum gerðum bíla án þess 

að taka heddin af. Getum borað 
spíssa úr 2.0L Renault, Nissan 

og Opel ef spíss slitnar.

Renault - Benz - Citroen - Nissan - Opel - Peugeot - Volvo

LOSUM SPÍSSA

Gler, gluggar, glerslípun & speglagerð frá 1922
Mörkinni 4  |  108 Reykjavík  |  Sími: 565 0000  |  glerborg@glerborg.is

Velkomin í nýtt og glæsilegt húsnæði 
Glerborgar í Mörkinni 4, Reykjavík.

WWW.GLERBORG.IS

• PVC plast- og álgluggar

• Tvöfalt gler

• Berðu saman verð og gæði

vottuð gæði

FÁÐU TILBOÐ Í GLER OG GLUGGAFÁÐU TILBOÐ Í GLER OG GLUGGA
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Fjör í Strandgötunni

löng var röðin eftir pulsum af grillinu.

Ungir og efnilegir listamenn á fallegum degi í Strandgötunni.

Þessar teiknuðu hest.

Hallmundur Kristinsson  
á Akureyri yrkir um flutninga  
Fiskistofu norður

Tekur Fiskistofa stökk
stefnir út um koppagrundir.
Mörgum þykir framsókn frökk
og fruntaleg um þessar mundir.

Hallmundur yrkir áfram. 
Færsluglaða flutningsmenn
Framsóknar má lofa;
hér mun kannski hafna senn
Höfuðborgarstofa!

Hjálmar Freysteinsson  
læknir á Akureyri yrkir um  
hefðbundinn veðráttumeting.

Reykvíkingarnir reyna að stikna,
rífa sig fötum úr,
en sumarið þeirra er sextán vikna
samfelldur gróðrarskúr.

Og Hjálmar yrkir þessa limru um 
Torfa.

Allt er gott sem endar vel:
Að gleðjast Torfi var tregur
og torsóttur ævivegur.
En eftir hann dó
er hann aldeilis þó
nokkuð skondinn og skemmtilegur.

Sigurlín Hermannsdóttir orti eftir 
ferð í heita pottinn.

Drjúg varð mér sú morgunstund,
mikið er nú lífið gott.
Búin mér að bregða í sund
(en bara að vísu í heitan pott).

Hreinn Guðvarðarson, Sauðárkróki 
yrkir

Þá allt er mælt á mammons-vog
og mikinn, skjótan frama,
er gott að vera gamall og
geta verið sama.

Gunnar J. Straumland yrkir um 
sumarveðrið.

Gráminn þekur grund og tinda
í grasið lekur kólgutár.
Hryðjur vekja hífingsvinda
það haustar frekar snemma í ár.

Kristján Runólfsson, Hveragerði 
yrkir.

Dropar falla á skorpinn skalla,
skepnur allar leita í var.
Blómin valla, höfði halla,
hér er gallað veðurfar.

Fyrripartur:  
Súr er þessi sumartíð,
sífellt rok og væta.

Hvet ég lesendur til að senda botna, 
vísur og fyrriparta í þáttinn.

vísnastund

Pétur Stefánsson

pest@visir.is



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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Sími 562 4250
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Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Nýhöfn í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja 
og 4ra herbergja. 

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá 
Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timbur-
verönd. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

NÝHÖFN 2-6 Sjálandi Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.isNÝTT

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegum álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi 2-6 í Kópavogi. 
íbúðirnar er frá 100-245 fm og eru flestar með góðu útsýni. Stæði fylgja öllum íbúðum.

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu 
enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli 
byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, 
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT

LUNDUR 2-6 Fossvogsdalnum í Kópavogi

www.bygg.is
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