
159 .990
fullt verð: 199.990

Laramie 
2ja sæta sófi

167 .990
fullt verð: 209.990

Laramie 
3ja sæta sófi

135 .990
fullt verð: 169.990

Laramie 
stóll

Amerískir dAgAr

20%
afsláttur af

Broyhill

Nýjar
vörur frá
BroyhiLL

sófar, stólar,
Borð o.fl.

amerískir dagar!«

Borgar Apótek  |  Borgartúni 28, 105 Reykjavík  |  sími 553-8331

Ókeypis lyfjaskömmtun

Engin skömmtunargjöld.

Heimsending möguleg.

Snögg og örugg afgreiðsla.

Þægilegt og einfalt að koma 
skipulagi á lyfjatökuna.

Sveigjanleiki ef læknir breytir 
um lyf.

Snögg 
og örugg 
afgreiðsla

Fánar og veifur í úrvali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.

Hafið er opið
á laugardögum kl. 11-15

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13

Sími 554 7200 | við erum á  

bordi_5dx6sm.indd   1 1/23/14   10:00 PM
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„Það er allt mögulegt 
tekið inn í fótbolta-
starfið,“ segir Mist 
Rúnarsdóttir, um 
markmið kvennafót-
boltans í Namibíu, en 
hún dvaldist í í landinu 
um nokkurt skeið við 
vinnslu lokaverkefnis 
síns í mannfræði. Verk-
efnið snýr að því hvort 
og þá hvernig fótbolti 
getur verið valdeflandi 
fyrir stúlkur í landinu. 
„Það eru náttúrulega fullt af 
möguleikum í fótboltanum 
þarna. Ef við horfum heim þá 
erum við hérna að nota fótbolt-
ann vitandi að það munu ekki 
allir skara framúr en við notum 
boltann til að kenna börnum og 
unglingum heilbrigðan lífsstíl, að 
hugsa vel um sig og hugsa vel um 
aðra,“ segir Mist.

„Staða fótbolta sem menn-
ingarfyrirbæris í Afríku er of-
boðslega sterk. Fótbolti er vinsæll 
og allir spila hann en það vantar 
samt upp á að hleypa stelpum 
betur inn í leikinn.“ 

Sjá ítarlegt viðtal bls. 10-11. 

Þurfum að koma stelpunum að

Mist Rúnarsdóttir hefur dvalist í Afríku í tengslum við verkefni um valdeflingu kvenna í gegnum 
fótbolta.
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TransFlow SD 15W-40

TransFlow SD 15W-40

TransFlow ML 10W-30

TransFlow ML 10W-30

3.490 kr.

11.900 kr.

3.490 kr.

12.900 kr.
TransFlow SD 15W-40

109.900 kr. með vsk.

25% afsláttur*

Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, Bíldshöfða 9
KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17
REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, SELFOSS, Hrísmýri 7 
AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngás 13
www.bilanaust.is Sími: 535 9000

*TILBOÐ GILDIR MEÐAN BIRGÐIR ENDAST
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Brúðubíllinn lætur vætuna ekki á sig fá:

Aldrei fallið niður vegna veðurs

„Leikhús Brúðubílsins er alveg 
sérstakt. Það kemur til barnanna 
í þeirra hverfi og verður til á 

staðnum. Útileikhús er ekki það fyrsta 
sem manni dettur í hug varðandi leik-
hús á Íslandi. Veður eru allavega eins og 
við vitum - en aldrei hefur fallið niður 
sýning hjá okkur vegna veðurs,“ segir 
Helga Steffensen, sem hefur séð um 

Brúðubílinn frá árinu 1980. „Oft rignir 
eins og t. d. núna í júní. En við erum 
svo heppin að vera með sólina með 
okkur í leikhúsinu og hún er alltaf til í 
að birtast þegar við syngjum „Sól, sól 
skín á mig“. Þar að auki hefur veðrið 
engin áhrif á börnin, þau eru vel gölluð 
og rigning og rok eru sjálfsögð.“ 

Sjá viðtal bls. 8. 

Aðgerðir til að stytta vinnuvikuna:

Stjórnvöld draga lappirnar
„Til stóð að vinnuhópur velferða-

ráðuneytisins um samræmingu 
fjölskyldu og atvinnulífs sem skip-

aður 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 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,“ segir Elín Björg Jóns-
dóttir, formaður BSRB í grein hér í 
blaðinu, þar sem hún fjallar ítarlega 
um aðgerðir til að stytta vinnuvikuna. 

Hún bendir á að Reykjavíkurborg 
hafi þegar stigið mikilvæg skref í 
þessum efnum, og jafnframt að unnið 
sé að fjölskyldustefnu í félagsmálaráðu-
neytinu. 

„Það er skoðun BSRB að stytting 
vinnutíma eigi að vera hluti af opinberri 
fjölskyldu- og velferðarstefnu stjórn-

valda. Hóflegri vinnutími yrði mikil-
vægt 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. 

Samþykkti eigin 
ráðningarsamning 
Framsóknarmaðurinn Ísólfur 

Gylfi Pálmason, sveitarstjóri og 
sveitarstjórnarfulltrúi í Rangár-

þingi eystra, tók þátt í umræðum um 
eigin ráðningarsamning við sveitarfé-
lagið og greiddi auk þess atkvæði um 
samninginn.

Þetta má lesa úr fundargerð sveit-
arstjórnar Rangárþings eystra sem 
haldinn var í lok júní.

Framsóknarmenn fengu meirihluta 
fulltrúa í sveitarstjórn í kosningunum 
í vor. Ráðningarsamningur við Ísólf 
Gylfa var lagður fram á fundinum. 
Fulltrúar minnihlutans lögðu til 
breytingar, meðal annars um bifreiðar-
kostnað. Sparnaðinn af þeim kostnaði 

töldu þeir að myndi duga til að lækka 
leikskólagjöld í sveitarfélaginu um 
10 prósent. Framsóknarmenn felldu 
tillöguna.

Um 1700 manns búa í Rangárþingi. 
Fram kemur í síðasta ársreikningi 
sveitarfélagsins að laun sveitarstjórn-
armanna og sveitarstjóra hafi samtals 
numið um 21 milljón króna. Ekki er 
vitað hvað laun sveitarstjórans eru stór 
hluti upphæðarinnar.

Í siðareglum kjörinna fulltrúa 
sveitarfélagsins segir meðal annars að 
þeir skuli forðast hagsmunaárekstra 
og megi ekki nýta sér stöðu sína í 
þágu einkahagsmuna. Ekki náðist í 
Ísólf Gylfa.

Landsvirkjun á Wikipedia:

Breytingar teknar aftur
Færslu um Landsvirkjun á 

 veforðabókinni Wikipediu hefur 
verið breytt, í kjölfar umfjöllunar 

Reykjavíkur vikublaðs. 
Greint var frá því í síðasta tölublaði 

að Landsvirkjun hefði gert umtals-
verðar 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 í vikunni, að eftir um-
fjöllun Reykjavíkur vikublaðs, hefðu 
notendur Wikipediu tekið sig til og 
lagað færsluna til. Samkvæmt reglum 
Wikipediu á umfjöllun ekki að vera 
hlutdræg og ekki fegrandi. 

Deilur innan Píratahreyfingarinnar:

Framkvæmdastjórinn rekinn
Sindra Þór Hilmarssyni hefur verið 

sagt upp sem framkvæmdastjóra 
Píratahreyfingarinnar á Íslandi. 

Þetta staðfestir Björn Leví Gunnars-
son, formaður framkvæmdaráðs 
Pírata í samtali við Reykjavík vikublað. 
Formlega var gengið frá uppsögninni 
á fundi á fimmtudagskvöld. 

Miklar deilur hafa staðið innan 
hreyfingarinnar um fjármál hennar. 
Greint var frá því í síðasta tölublaði 
Reykjavíkur vikublaðs að deilt væri 
um 120 þúsund króna skuld vegna 
kosningavöku flokksins í Reykjavík. 
Þar kom jafnframt fram að losara-
bragur væri á skráningu og rekjan-
leika ákvarðana hjá Pírötum. Þetta 
kom fram á fundi framkvæmdaráðs 

Pírata sem sendur var beint út á 
netinu. Upptakan hefur nú verið fjar-
lægð af vefnum. Sindri Þór krafðist 
þess, samkvæmt heimildum blaðsins 
og sagðist að öðrum kosti myndu grípa 
til aðgerða gegn Pírötum. Hann hefði 
þá þegar ráðfært sig við lögmann. 

Sindri Þór hefur einnig deilt um 
uppsögn sína, samkvæmt heimildum 
blaðsins,  dregið lögmæti hennar í efa. 
Hann sætti sig við uppsögnina en ekki 
aðferðina. 

Björn Leví segir að uppsögnin 
komi til vegna þess að það henti ekki 
Pírötum að vera með hefðbundinn 
framkvæmdastjóra. En fleira komi til. 
„Eins og í öllum góðum hjónaböndum 
þá verða riflildi af og til. En almennt 

séð var ánægja með störfin. En þetta 
ákvarðanatökuferli hentar okkur ekki 
og þessi starfslok eru í ágætri sátt,“ 
segir Björn Leví. Hann staðfestir 
einnig að fjármál Pírata hafi einnig 
haft áhrif á ákvörðunina. „Já, pínulítið. 
En það er eitthvað sem Píratar geta 
tekið á sig sjálfir að einhverju leyti. 
Þetta er þessi spurning um hvernig 
samskiptin eiga að vera við svona 
framkvæmdastjórastöðu. Við erum 
alltaf að læra. “

Þessu til viðbótar hafa minnsta 
kosti tveir fulltrúar í framkvæmda-
ráði Pírata sagt af sér á undanförnum 
dögum. 

Ekki náðist í Sindra Þór Hilmarsson 
við vinnslu fréttarinnar. 

Leigutekjur í dagskrá Rúv
Verið er að rýma tvær efstu 

hæðirnar í útvarpshúsinu í 
Efstaleiti. Til stendur að leigja 

þær út og verja tekjunum í dagskrá Ríkis-
útvarpsins, segir útvarpsstjóri. Viðræður 
um húsnæðismál Rúv standa við Reykja-
víkurborg. 

„Viðræður eru í gangi og í góðum far-
vegi,“ segir Magnús Geir Þórðarson, út-
varpsstjóri, en í vor hófust viðræður milli 
Ríkisútvarpsins og Reykjavíkurborgar 
um nýtingu lóðar og húsnæðis RÚV í 
Efstaleiti í Reykjavík. Magnús segir að 
unnið sé markvisst í málinu en engin 
niðurstaða sé komin í viðræðurnar. 

Húsnæðismál Ríkisútvarpsins 
hafa verið til endurskoðunar og segir 
Magnús Geir að allir möguleikar um 
húsnæði og lóð séu til skoðunar og 
sömuleiðis hvort framtíðarhúsnæði 
Rúv sé í Efstaleitinu eða hugsanlega 
annars staðar. 

„Ástæður þess að við erum að 
endurskoða húsnæðismálin er að fé-
lagið þarf að endurskoða fjármögnun 
sína en á undanförnum árum hafa 

safnast upp of miklar skuldir og hús-
næðið er óþarflega stórt. Starfsemi 
RÚV á að snúast um innihald en ekki 
umbúðir. Því viljum við gjarnan létta 

á skuldum með því að vera í minna, 
hagkvæmara og hentugra húsnæði,“ 
segir Magnús Geir. 

„Reykjavíkurborg hefur lýst yfir vilja 
til að þétta byggð á svæðinu og því 
virðist sem hagsmunirnir fari saman,“ 
segir Magnús Geir um lóð Ríkisút-
varpsins. „Fjöldi aðila hefur þegar 
sýnt áhuga á húsnæðinu og lóðinni 
en við erum alls ekki komin á það stig 
að fara að semja við einstaka aðila,“ 
segir Magnús Geir. 

Skipulagsbreytingar hafi þó þegar 
verið gerðar innan húss og verið er að 
rýma tvær efstu hæðirnar í Útvarps-
húsinu. „Markmið þeirra breytinga 
er að þjappa starfsfólki saman, brjóta 
niður veggi og skapa opið og dýnamískt 
vinnuumhverfi. Við viljum skapa 
kjöraðstæður fyrir sköpun og samtal 
innan veggja RÚV. Samhliða því losum 
við tvær frábærar skrifstofuhæðir með 
útsýni til allra átta og með því að leigja 
þær út fáum við tekjur sem við munum 
nýta beint í dagskrá,“ segir Magnús 
Geir Þórðarson, útvarpsstjóri. 

36 vændiskaupendur dæmdir í fyrra
Sakfellt var í 36 vændiskaupa-

málum í héraði í fyrra. Þetta 
kemur fram í ársskýrslu Dóm-

stólaráðs fyrir árið 2013. 
Dómar fyrir vændiskaup hafa 

numið sektum upp undir 100 þús-
und krónur. Dómarnir hafa hins vegar 
ekki verið birtir á vefsíðum héraðs-
dómstólanna og dæmdir vændiskaup-
endur ekki nafngreindir. Það hefur 

þótt draga úr fælingarmætti laganna 
sem banna kaup á vændi. Ætla má að 
flest málin séu á höfuðborgarsvæðinu. 

Fram kemur í tölfræði Ríkislög-
reglustjóra 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 árs-
skýrslu Dómstólaráðs hvort málin 
36 sem sakfellt var í í fyrra, séu hluti 
þessara 175 mála, eða mál sem voru 
í rannsókn árin á undan. 

Framkvæmdir standa nú yfir innan-
húss í Efstaleitinu.

lilli api fyrir miðri mynd og Dúskur trúður.



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

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

E
N

N
E

M
M

 /
 S

IA
 /

 N
M

62
10

1



4 5.  júlí  2014REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ

Þekkir þú rétt þinn?
- Að mörgu að hyggja fyrir ungt fólk á vinnumarkaði -

Í byrjun júní síðast liðinn ýtti Starfs-
greinasamband Íslands (SGS) úr vör 
kynningarátaki undir yfirskriftinni 

„Þekkir þú rétt þinn?“. Tilgangurinn 
með átakinu er að vekja unga einstak-
linga, sem margir hverjir eru að stíga 
sín fyrstu skref á vinnumarkaðnum 
í sumar, til umhugsunar um réttindi 
sín á vinnumarkaði, en því miður er 
raunin oft sú að unga fólkið er illa að 
sér um réttindi sín og skyldur. SGS lét 
útbúa kynningarefni sem hefur verið í 
dreifingu meðal ungs fólks á Facebook 
frá því í byrjun júní. Þar er reynt að 
koma á framfæri misskilningi sem oft 
lætur á sér kræla þegar fyrstu sporin á 

vinnumarkaði eru tekin. Til dæmis er 
því komið á framfæri að prufudagar 
án launa eru ólöglegir, jafnaðarkaup 
er ekki til í kjarasamningum og vakta-
vinnufólk á að vita það með ákveðnum 
fyrirvara hvenær vakt hefst og hvenær 
henni lýkur.

Borgar sig að  
vera á varðbergi
Fyrir ungt fólk sem er að sem er að 
stíga sín fyrstu skref á vinnumark-
aði er að mörgu að hyggja varðandi 
réttindi og skyldur. Það eru nokkur 
atriði sem eru mikilvægari en önnur 
fyrir launafólk að muna. Þar ber fyrst 

að nefna mikilvægi þess að gera skrif-
legan ráðningarsamning, en ráðningar-
samningur getur reynst afar mikilvægt 
öryggistól ef eitthvað út af bregður. Í 
öðru er allt launafólk hvatt til að halda 
öllum sínum launaseðlum til haga og 
yfirfara þá vandlega. Í þriðja og síðasta 
lagi ættu allir að skrifa niður og halda 
utan um sína vinnutíma. Þetta þrennt 
er oft forsenda þess að hægt er að sækja 
vangoldin laun í gegnum stéttarfélagið.

Aðstoð stéttarfélaga
Árlega kemur upp fjöldi mála þar sem 
ungt fólk er hlunnfarið á vinnumark-
aði. Mörg hver málanna rata inn á borð 
stéttarfélaganna sem aðstoða fólk við að 
innheimta ógreidd laun og leiðrétta það 
sem vantar upp á að kaup og kjör við-
komandi séu í lagi. Mikilvægt er að leita 
strax til stéttarfélaganna ef starfsmaður 
lendir t.a.m. í fyrirvaralausri uppsögn 
eða ef spurningar vakna varðandi launa-
kjör. Stéttarfélögin eru til staðar fyrir 

launafólk og eru boðin og búin til að 
aðstoða sína félagsmenn af bestu getu.

Starfsgreinasamband Íslands hvetur 
ungt fólk, og í raun alla launþega, til 
að kynna sér réttindi sín og skyldur 
og hafa samband við stéttarfélagið ef 
spurningar vakna.

Facebook-síðan „Vinnan mín“: 
https://www.facebook.com/vinnanmin.

Karlmaður á þrítugsaldri var í vikunni sýknaður af ákæru um að nauðga 
17 ára stúlku á Þjóðhátíð í Eyjum. Dómurinn var kveðinn upp í 
héraðsdómi Suðurlands, en málið hefur ekki fengið mikla umfjöllun.

Sakfellingar í nauðgunarmálum eru fáar, fæst slíkra mála rata til dómstólanna 
og aðeins lítill hluti þeirra er kærður til lögreglu. 

Þetta var ekki fyrsti dómur í nauðgunarmáli sem ég hef lesið, en þessi sló 
mig. Það mátti nefnilega ætla við lesturinn að réttarhöldin hefðu verið yfir 
stúlkunni en ekki meintum nauðgara. 

Í löngu máli er í dómnum fjallað um ástand hennar við atburðinn. Fjallað 
var um drykkju hennar þetta kvöld, áfengismagn í blóði. Einnig var fjallað 
um aðstæður hennar, persónu og fortíð. Hvernig hún hefði áður glímt við 
þunglyndi og farið á BUGL og vangaveltur voru um hvort sú fortíð kynni 
að skýra líðan hennar eftir nauðgunina. Þá er í dómnum gerð grein fyrir því 
hvernig áverkar og verkir sem hún gerði grein fyrir á neyðarmóttöku, gætu 
átt sér aðrar skýringar. Einnig var fjallað um hvernig hún hefði kysst meintan 
nauðgara eftir að hann hafði löðrungað hana fyrirvaralaust, að sögn til að 
ná athygli hennar. Á sex stöðum í dómnum er raunar talað um „kinnhest“ 
eða „léttan kinnhest“. 

Ekki var fjallað um meintan nauðgara með líkum hætti og stúlkuna sem 
kærði. Þess var þó getið að hann væri nú í háskólanámi og ætti von á barni 
með unnustu sinni. 

En það sem einna mesta athygli vakti var í niðurstöðu dómaranna. Þar segir:

„Hins vegar verður ekki horft fram hjá því við mat á trúverðugleika framburðar 
brotaþola að hún taldi í tvígang ástæður til þess í yfirheyrslu hjá lögreglu að 
taka fram að hún væri að segja satt og rétt frá.“

Gefið er í skyn að þetta geri framburðinn ótrúverðugan og endurspeglast 
í niðurstöðu dómaranna. Í ljósi þess að fæst nauðgunarmál eru kærð eða 
nauðgarinn sakfelldur, er undarlegt að 17 ára stúlka í uppnámi sé dæmd út 
frá ummælum af þessu tagi. 

Ég hef engar forsendur til þess að meta sekt eða sakleysi í þessu máli. Mér 
finnst hins vegar magnað að sú sem verður fyrir ofbeldi og kærir skuli í reynd 
verða sú sem réttað er yfir. Það er eitthvað rangt við þetta.

Það blasir við að það þarf að bæta þetta ferli. Það er ekki í lagi að setja þolendur 
ofbeldis á sakamannabekk. 

Ingimar Karl Helgason
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Undir smásjánni
Niðurstöður í 
Pisa könnun 
sem birt var 
á dögunum 
hefur mikið 
verið til um-
fjöllunar, en 
ekki stóð til 
að birta niður-
stöðurnar op-
inberlega. Það 
á sér ýmsar 
skýringar, en 
eina má hugs-
anlega finna í þessu innleggi sem 
birtist í umræðuhópi Íbúasam-
takanna Betra Breiðholt: „Ég er 
ekki sátt við umræðuna og velti 
fyrir mér líðan barna í Fellaskóla. 
Hvernig er að vera barn í skólanum 
sem tapaði í Pisa? Hvað er verið 
að mæla í Pisa könnunum? Hefur 
einhver séð þessi próf?“

Eftirlýst?
Einstæð móðir 
af nígerískum 
uppruna virðist 
vera eftirlýst, ef 
marka má vef-
síðu innanrík-
isráðuneytisins. 
Þetta stenst 
hins vegar ekki 
og enginn í 
i n n a n r í k i s -
r á ð u n e y t i nu 
virðist vilja skýra málið. Umrædd 
kona er raunar nefnd í minnisblaði 
því sem lekið var úr ráðuneytinu 
og munu tveir aðstoðarmenn ráð-
herrans hafa stöðu grunaðs manns 
í rannsókn ríkissaksóknara á lek-
anum.

Karlaveldið
Þrír karlar voru ráðnir í yfir-
mannastöður hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu í vikunni. 
Þetta hefur að vonum verið gagn-
rýnt, enda fáar konur í yfirmanna-
stöðum þótt margar hæfar hafi sótt 
um. Lögreglustjórinn fær engin 
jafnréttisverðlaun. Lögreglan á 
Suðurnesjum hefur náð góðum ár-
angri á mörgum sviðum. Þar stýrir 
kona. Skrítið að í höfuðborginni 
séu karlar alltaf hæfastir.

Skýrleikinn
Stjórnarþingmenn ýmsir leggjast 
gegn gegn nauðungarflutningum 
á Fiskistofu. Vörn sjávarútvegs-
ráðherrans er þá að þetta standi 
í stjórnarsáttmála sem þeir hafi 
samþykkt. Þar segir: „Mikilvægt 
er að stuðla að fjölbreyttum at-
vinnutækifærum um allt land, 
m.a. með dreifingu opinberra 
starfa, uppbyggingu fjarskiptanets, 
stóraukinni ljósleiðaravæðingu og 
bættu raforkuöryggi.“ Auðvitað 
gátu þingmenn 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.

Í fréttumUmmæli með erindi:
„Aðilar sem hafa verið að kenna ís-

lensku hafa ekki efni á því að halda 
námskeið vegna skorts á fjár-

magni. Þegar skorið var niður á þessum 
sviðum heyrðum við engan mótmæla. 
Mótmæli hafa verið á flestum sviðum 
samfélagsins nema innflytjendamálum. 
Ef við viljum forðast þau vandamál 
sem önnur lönd hafa lent í þurfum 

við að leggja 
meiri áherslu 
á eða einbeita 
okkur meira að 
hvoru tveggja, 
íslenskukennslu 
og móðurmáls-
kennslu.“

- Amal Tamimi á Alþingi 2011.

Höfundur er
Árni Steinar Stefánsson,

sérfræðingur hjá  
Starfsgreinasambandi Íslands

Dýr sannleikur
Maður hefur verið ákærður fyrir að 
framsenda tölvupóst sem hann fékk 
óvart frá Jóni Ásgeiri Jóhannessyni. 
Pósturinn fór á flakk og endaði sem 
frétt í DV. Þar kom fram að Jón Ásgeir 
var að ræða fjármögnun Iceland versl-
ana, en í opinberri umræðu var látið 
að því liggja að Jón Ásgeir kæmi ekki 
nálægt Iceland verslununum, heldur 
faðir hans, Jóhannes heitinn Jónsson. 
En nú er þarna maður sem hefur verið 
ákærður fyrir að sannleikurinn komst 
upp á yfirborðið. Gamla góða Ísland.

RainX á börnin?
Í upphafi sumars var foreldrum leik-
skólabarna uppálagt að koma með 
sólarvörn til að hafa á leikskólanum, 
svo ekki myndu þau brenna blessuð 
skinnin. Síðan sólarvörnin kom í 
hvert hólf á leikskólum bæjarins 
hefur hins vegar rignt nær látlaust, 
en ekki sést til sólar. Spurning hvort 
leikskólarnir hefðu ekki frekar átt að 
biðja um RainX eða eitthvað álíka.

Framsóknarflugur
Ríkisstjórnin hefur á stefnuskrá að 
flytja stjórnsýsluna út á land ef marka 
má túlkun sjávarútvegsráðherra á rík-
isstjórnarsáttmálanum. Meðal annarra 
ákvæða í byggðamálakafla sáttmálans 
segir að Reykjavíkurflugvöllur fari 
hvergi vegna nálægðar við stjórnsýsl-
una. Hafa þá framsóknarmenn slegið 
tvær flugur í einu höggi? Spyrja má 
hvort sú stefna breytist ekki þegar 
stjórnsýslan hefur verið 
flutt hreppaflutningum 
frá flugvellinum, en víst er 
að framsóknarmenn hafa 
oft lítið fyrir því að 
skipta um skoðun 
og stefnu.

Eyðibýlið
Annars hefur líka verið stungið upp á 
því að fylgt verði fordæmi formanns 

Framsóknarflokksins. 
Höfuðstöðvar Fiski-
stofu verði sendar 
norður að nafninu 

til en starfsemin 
haldi bara áfram 
fyrir sunnan með 
óbreyttu sniði.

Óskiljanlegt
Nú vill þessi valdaflokkur fá blað 
sem „skilur framsóknarfólk“ en 
talsmönnum flokksins finnst hann 
mikið fórnarlamb og ákaflega misskil-
inn. En það kemur honum kannski 
bara vel? Björn Bjarnason, fyrrver-
andi ráðherra, ræðir framsóknar-
misskilninga á vefsíðu sinni og segir: 
„Misskilningurinn 
tryggði flokknum 
tvo borgarfulltrúa 
eftir baráttu í ör-
skamman tíma. 
Sumir kynnu að álíta 
að skilningur á 
framsóknarfólki 
dragi úr fylgi við 
flokk þess.“

Veiðgjöldin hækkuð?
Verð fyrir sjávarafurðir hefur 
hækkað mikið í ár á erlendum  
mörkuðum. Helsta röksemd rík-
isstjórnarinnar fyrir því að lækka 
veiðigjöld í fyrra var einmitt lækk-
andi afurðaverð. Ef stjórnarherrar 
ætla að vera samkvæmir sjálfum sér 
hlýtur að vera að búast við veglegri 
hækkun veiðigjaldanna, enda virð-
ast útgerðirnar með tugmilljarða ár-
legan hagnað sinn vera heldur betur 
aflögufærar.

héðan og þaðan …



Er bíllinn rafmagnslaus, dekkið sprungið eða tankurinn tómur? Ef þú ert 
með F plús færðu aðstoð hjá Bílahjálp VÍS hvenær sem er, víðast hvar á 
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06:00 Pepsi MAX tónlist
08:00 Rachael Ray (e)
08:45 Pepsi MAX tónlist
16:50 Game Tíví (2:14) (e)
17:20 Rachael Ray
18:05 Life Unexpected (3:13) (e)
18:50 America’s Funniest  
 Home Videos - 
 OPIÐ (9:48)
19:15 Rules of Engagement -  
 OPIÐ (9:13) (e)
19:40 Hæ Gosi - OPIÐ (4:6) (e)
Íslensk gamanþáttarröð sem 
fékk frábærar viðtökur í sumar. 
Ekki missa af heimskupörum 
Barkar, Víðis og allra hinna. 
20:10 One Tree Hill (22:22)
Bandarísk þáttaröð um hóp 
ungmenna sem ganga saman 
í gegnum súrt og sætt. Það er 
komið að lokaþætti þessarar 
vinsælu þáttaraðar og kemur 
nú í ljós hvort leiðarlok séu 
yfirvofandi hjá hinum vinsæla 
vinahóp í Tree Hill.
20:55 Parenthood (6:22)
21:40 CSI: New York (15:22)
Bandarísk sakamálasería um 
Mac Taylor og félaga hans í 
tæknideild lögreglunnar í New 
York. Nauðgari finnst myrtur í 
vöruhúsi og allt útlit er fyrir að 
riddari réttlætis leiki lausum 
hala.
22:30 Jimmy Kimmel
23:15 Law & Order: Special  
 Victims Unit (2:24) (e)
00:00 Psych (13:16) (e)
00:40 Outsourced (2:22) (e)
01:05 Pepsi MAX tónlist

  
 
07:00  Pepsi mörkin 
08:15  Pepsi mörkin 
16:10  Pepsi deildin 
 (Pepsí deildin 2011)
Útsending frá leik í Pepsi deild 
karla í knattspyrnu.
18:00  Pepsi mörkin 
19:15  Spænski boltinn 
 (Barcelona - 
 Atl. Madrid)
Útsending frá leik í spænsku 
úrvalsdeildinni í knattspyrnu.
21:00  Spænsku mörkin 
21:55  Kraftasport 2011 
 (Grillhúsmótið)
Sýnt frá Grillshúsmótinu þar sem 
helstur kraftajötnar landsins 
keppa.
22:20  NBA úrslitin 
 (Dallas - Miami)
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16.05 Landinn
16.35 Leiðarljós
17.20 Húrra fyrir Kela (43:52)
17.43 Mærin Mæja (33:52)
17.51 Artúr (14:20)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Doktor Ása (2:8)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.15 Hvítabirnir - 
 Njósnari á ísnum (1:2)
 (Polar Bear: Spy on 
 the Ice)
Heimildamynd í tveimur hlutum 
frá BBC. Fylgst er með hvítab-
jörnum á Svalbarða með falinni 
myndavél.
21.10 Leitandinn (43:44)
 (Legend of the Seeker)
Bandarísk þáttaröð um ævintýri 
kappans Richards Cyphers og 
dísarinnar Kahlan Amnell. Meðal 
leikenda eru Craig Horner, 
Bridget Regan, Bruce Spence og 
Craig Parker. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
23.15 Réttur er settur (13:25)
 (Raising the Bar)
Bandarísk þáttaröð um gamla 
skólafélaga úr laganámi sem 
takast á fyrir rétti. Meðal leik-
enda eru Mark-Paul Gosselaar, 
Gloria Reuben, Currie Graham, 
Jane Kaczmarek og Melissa 
Sagemiller.
00.00 Kastljós
00.35 Fréttir
00.45 Dagskrárlok

07:00  Barnatími Stöðvar 2 
08:10  Oprah 
08:55  Í fínu formi 
09:10  Bold and the Beautiful 
09:30  Doctors (40:175)
10:20  Smallville (19:22)
11:05  Mercy (5:22)
11:50  Wipeout USA 
12:35  Nágrannar 
13:00  Frasier (7:24)
13:25  American Idol (22:39)
14:45  American Idol (23:39)
15:40  Barnatími Stöðvar 2 
17:05  Bold and the Beautiful 
17:30 Nágrannar 
17:55  The Simpsons (10:22)
18:23  Veður 
18:30  Fréttir Stöðvar 2 
18:47  Íþróttir 
18:54  Ísland í dag 
19:11  Veður 
19:20  Two and a Half 
 Men (22:24)
19:45  Modern Family (13:24)
20:10  Extreme Makeover:  
 Home Edition (20:25)
21:35  Love Bites (7:8)
22:20  Big Love (6:9)
23:20 Weeds (12:13)
23:50 It’s Always Sunny In  
 Philadelphia (10:13)
00:15  Two and a Half 
 Men (6:16)
00:40  Mike & Molly (2:24)
01:00  Chuck (2:24)
01:45  Come Fly With Me (6:6)
02:15  Entourage (12:12)
02:55  Silk 
04:45  Afterworld 
05:10  Doll Master 

08:15  Uptown Girl 
10:00  Prince and Me II 
12:00  Race to Witch Mountain 
14:00  Uptown Girl 
16:10  Prince and Me II 
18:00  Race to Witch Mountain 
20:00  Das Leben der Anderen 
22:15  Seraphim Falls 
00:05 You Don’t Mess 
 with the Zohan 
 (Hársnyrtirinn Zohan)
Adam Sandler fer á kostum í 
léttgeggjaðri gamanmynd.
02:00  Gettin’ It 
04:00  Seraphim Falls 
06:00  Prince of Persia: 
 The Sands of Time 

Hvítabirnir20:15 Weeds23:20 Csi - neW York21:40 spænski boltinn19:15

 Uppskriftir
 Lopi
 Prjónar
 Rennilásar
 Tölur
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15:40  Barnatími Stöðvar 2 
17:05  Bold and the Beautiful 
17:30 Nágrannar 
17:55  The Simpsons (10:22)
18:23  Veður 
18:30  Fréttir Stöðvar 2 
18:47  Íþróttir 
18:54  Ísland í dag 
19:11  Veður 
19:20  Two and a Half 
 Men (22:24)
19:45  Modern Family (13:24)
20:10  Extreme Makeover:  
 Home Edition (20:25)
21:35  Love Bites (7:8)
22:20  Big Love (6:9)
23:20 Weeds (12:13)
23:50 It’s Always Sunny In  
 Philadelphia (10:13)
00:15  Two and a Half 
 Men (6:16)
00:40  Mike & Molly (2:24)
01:00  Chuck (2:24)
01:45  Come Fly With Me (6:6)
02:15  Entourage (12:12)
02:55  Silk 
04:45  Afterworld 
05:10  Doll Master 

08:15  Uptown Girl 
10:00  Prince and Me II 
12:00  Race to Witch Mountain 
14:00  Uptown Girl 
16:10  Prince and Me II 
18:00  Race to Witch Mountain 
20:00  Das Leben der Anderen 
22:15  Seraphim Falls 
00:05 You Don’t Mess 
 with the Zohan 
 (Hársnyrtirinn Zohan)
Adam Sandler fer á kostum í 
léttgeggjaðri gamanmynd.
02:00  Gettin’ It 
04:00  Seraphim Falls 
06:00  Prince of Persia: 
 The Sands of Time 
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06:00 Pepsi MAX tónlist
08:00 Rachael Ray (e)
08:45 Pepsi MAX tónlist
16:50 Game Tíví (2:14) (e)
17:20 Rachael Ray
18:05 Life Unexpected (3:13) (e)
18:50 America’s Funniest  
 Home Videos - 
 OPIÐ (9:48)
19:15 Rules of Engagement -  
 OPIÐ (9:13) (e)
19:40 Hæ Gosi - OPIÐ (4:6) (e)
Íslensk gamanþáttarröð sem 
fékk frábærar viðtökur í sumar. 
Ekki missa af heimskupörum 
Barkar, Víðis og allra hinna. 
20:10 One Tree Hill (22:22)
Bandarísk þáttaröð um hóp 
ungmenna sem ganga saman 
í gegnum súrt og sætt. Það er 
komið að lokaþætti þessarar 
vinsælu þáttaraðar og kemur 
nú í ljós hvort leiðarlok séu 
yfirvofandi hjá hinum vinsæla 
vinahóp í Tree Hill.
20:55 Parenthood (6:22)
21:40 CSI: New York (15:22)
Bandarísk sakamálasería um 
Mac Taylor og félaga hans í 
tæknideild lögreglunnar í New 
York. Nauðgari finnst myrtur í 
vöruhúsi og allt útlit er fyrir að 
riddari réttlætis leiki lausum 
hala.
22:30 Jimmy Kimmel
23:15 Law & Order: Special  
 Victims Unit (2:24) (e)
00:00 Psych (13:16) (e)
00:40 Outsourced (2:22) (e)
01:05 Pepsi MAX tónlist

  
 
07:00  Pepsi mörkin 
08:15  Pepsi mörkin 
16:10  Pepsi deildin 
 (Pepsí deildin 2011)
Útsending frá leik í Pepsi deild 
karla í knattspyrnu.
18:00  Pepsi mörkin 
19:15  Spænski boltinn 
 (Barcelona - 
 Atl. Madrid)
Útsending frá leik í spænsku 
úrvalsdeildinni í knattspyrnu.
21:00  Spænsku mörkin 
21:55  Kraftasport 2011 
 (Grillhúsmótið)
Sýnt frá Grillshúsmótinu þar sem 
helstur kraftajötnar landsins 
keppa.
22:20  NBA úrslitin 
 (Dallas - Miami)
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16.05 Landinn
16.35 Leiðarljós
17.20 Húrra fyrir Kela (43:52)
17.43 Mærin Mæja (33:52)
17.51 Artúr (14:20)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Doktor Ása (2:8)
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.15 Hvítabirnir - 
 Njósnari á ísnum (1:2)
 (Polar Bear: Spy on 
 the Ice)
Heimildamynd í tveimur hlutum 
frá BBC. Fylgst er með hvítab-
jörnum á Svalbarða með falinni 
myndavél.
21.10 Leitandinn (43:44)
 (Legend of the Seeker)
Bandarísk þáttaröð um ævintýri 
kappans Richards Cyphers og 
dísarinnar Kahlan Amnell. Meðal 
leikenda eru Craig Horner, 
Bridget Regan, Bruce Spence og 
Craig Parker. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Íslenski boltinn
23.15 Réttur er settur (13:25)
 (Raising the Bar)
Bandarísk þáttaröð um gamla 
skólafélaga úr laganámi sem 
takast á fyrir rétti. Meðal leik-
enda eru Mark-Paul Gosselaar, 
Gloria Reuben, Currie Graham, 
Jane Kaczmarek og Melissa 
Sagemiller.
00.00 Kastljós
00.35 Fréttir
00.45 Dagskrárlok

07:00  Barnatími Stöðvar 2 
08:10  Oprah 
08:55  Í fínu formi 
09:10  Bold and the Beautiful 
09:30  Doctors (40:175)
10:20  Smallville (19:22)
11:05  Mercy (5:22)
11:50  Wipeout USA 
12:35  Nágrannar 
13:00  Frasier (7:24)
13:25  American Idol (22:39)
14:45  American Idol (23:39)
15:40  Barnatími Stöðvar 2 
17:05  Bold and the Beautiful 
17:30 Nágrannar 
17:55  The Simpsons (10:22)
18:23  Veður 
18:30  Fréttir Stöðvar 2 
18:47  Íþróttir 
18:54  Ísland í dag 
19:11  Veður 
19:20  Two and a Half 
 Men (22:24)
19:45  Modern Family (13:24)
20:10  Extreme Makeover:  
 Home Edition (20:25)
21:35  Love Bites (7:8)
22:20  Big Love (6:9)
23:20 Weeds (12:13)
23:50 It’s Always Sunny In  
 Philadelphia (10:13)
00:15  Two and a Half 
 Men (6:16)
00:40  Mike & Molly (2:24)
01:00  Chuck (2:24)
01:45  Come Fly With Me (6:6)
02:15  Entourage (12:12)
02:55  Silk 
04:45  Afterworld 
05:10  Doll Master 

08:15  Uptown Girl 
10:00  Prince and Me II 
12:00  Race to Witch Mountain 
14:00  Uptown Girl 
16:10  Prince and Me II 
18:00  Race to Witch Mountain 
20:00  Das Leben der Anderen 
22:15  Seraphim Falls 
00:05 You Don’t Mess 
 with the Zohan 
 (Hársnyrtirinn Zohan)
Adam Sandler fer á kostum í 
léttgeggjaðri gamanmynd.
02:00  Gettin’ It 
04:00  Seraphim Falls 
06:00  Prince of Persia: 
 The Sands of Time 

Hvítabirnir20:15 Weeds23:20 Csi - neW York21:40 spænski boltinn19:15

 Uppskriftir
 Lopi
 Prjónar
 Rennilásar
 Tölur

BLU

6 5.  júlí  2014REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ

Með HM á heilanum
Það er fátt skemmtilegra en að horfa á góðan knattspyrnuleik. Oft er talað 
um fótboltaveislu þegar bestu landslið heimsins etja kappi. Á fjögurra ára 
fresti þykir það ásættanleg hegðun að liggja uppi í sófa og glápa á imbann 
– jafnvel þótt sólin skíni og sumarblíðan sé í algleymi. Fyrir mörgum fylgir 
það að fá sér eitthvað sérstakt í gogginn, t. d. popp, pitsu, bjór eða ham-
borgara, yfir þessu magnaða móti. Þetta er allt saman gott og blessað, en 
það eru þó ýmis víti sem ber að varast. Fótboltaveisla er nefnilega ekki það 
sama og fermingarveisla. HM er engin afsökun fyrir því að hlaupa í spik!

Heimsmeistarahollusta
Því er rétt að halda sig frá sælgæti og 
öðru slíku óæti. Grænmeti og holl-
usta eru í fullu gildi í kringum HM 
– rétt eins og endranær. Hollur og 
góður hamborgari úr úrvals íslensku 
hráefni er líka ómissandi endrum og 
eins á meðan á mótinu stendur. Að 
viku liðinni verður opinberaður hér á 
þessari síðu HM borgari Reykjavíkur 
vikublaðs 2014. Sá er einfaldur, góður 
og algerlega laus við allt sem flokkast 
gæti í ruslflokk af erlendum matar-
mats-fyrirtækjum, væru þau til. Það 
er nefnilega ákveðin kaldhæðni í því 
að stunda skæruhernað á eigin líkama 
með ruslfæði á sama tíma og dáðst er 
að atgervi og styrk íþróttamannanna 
á HM. 

Spik og speki
En það er ekki bara spik-hlaupa-
hættan sem við ættum að varast. 
Þessa dagana er enginn maður með 
mönnum nema hann kunni skil á 
helstu fótboltastjörnum og geti helst 
þulið upp úr sér hver skoraði hvaða 
ögurstundarmark í hvaða leik. Svo 
ekki sé nú minnst á að vita hver beit 
hvern, hversu langt leikbannið var og 
hver fékk fyrsta gula eða rauða spjald 
mótsins. Sparkspeki af þessu tagi krefst 
þess að maður sé með hausinn í lagi 
þessar fáu HM vikur. Þar komum við 
aftur að matnum. 

Fótboltaminnið
Óhollur matur hefur ekki bara áhrif á 

mittismálið - heldur skiptir mataræðið 
gríðarlega miklu máli fyrir heilann og 
minnið. Óhófleg neysla á sykurdrullu, 
alkóhóli og hveiti, gerir það að verkum 
að heilinn verður ekki jafn kvikur og 
snar og hann annars gæti verið. Sá sem 
lifir á slíku fæði, gæti hæglega staðið 
á gati næst þegar hann ætlar að tjá sig 
um mikilsverða atburði mótsins eða 
knattspyrnusögunnar. Þess vegna er 
gott að vita að til er eins konar heila-
fæði – matur sem vísindamenn telja að 
hjálpi okkur að vera á tánum, skerpi 
greind og styrki kollinn. 

Bandamenn heilans
Andoxunarefni og omega fitusýrur eru 
bandamenn heilans. Það vita þeir sem 
barist hafa í gegnum erfiðar prófatarnir 
eða annað þaðan af erfiðara andlegt 
áreiti og álag. Þetta verður að hafa í 
huga þegar við veljum okkur HM snarl. 
Þá aukum við líkurnar á því að geta 
verið gáfuleg í fótboltaspjallinu. Kex, 
kökur, hveitipitsur og annað slíkt virkar 
í þveröfuga átt. Svo þarf auðvitað að 
gæta að því að sofa vel og hreyfa sig. 
Feitur fiskur, litrík ber og ávextir, ættu 
því að vera á HM borðum landsmanna. 
Það einfaldlega eykur ánægju okkar af 
þessu magnaða móti. Veljum heilamat 
fram yfir heimskumat. 

Heila-matur
Í anda HM skulu hér nefndar 11 
tegundir af heilamat. Vatn er auðvitað 
efst á lista, því án vatns skila önnur 
næringarefni sér ekki jafn vel til heil-

ans. Vatn í staðinn fyrir gos eða bjór 
– það er grundvallaratriði. Svo þurfum 
við fiskifitu með sínum omega fitu-
sýrum. Makríll, silungur, lax eða bara 
lýsi getur hjálpað okkur þarna. Höfum 
svo brauðið okkar gróft, hrísgrjónin 
brún og hafragraut í morgunmat. Blá-
ber eru talin hafa sérstaka heilavirkni, 
enda andoxunaráhrifin mikil. Hið sama 
á reyndar við um frjálshænuegg, vínber 
og aðra litríka ávexti. Tómatar eru líka 
undrahollur matur sem virkar vel fyrir 

heilann. Hreint, dökkt súkkulaði kemst 
líka á blað – sem er vel. Gulrætur með 
sínu karótíni, fræ og spergilkál hjálpa 
heilanum líka að ganga á öllum. Krydd 
eins og oreganó, basilika og salvía eru 
líka í góða liðinu, sem og spínat, hnetur 
og C vítamín ríkir ávextir og grænmeti 
- ásamt grænu te-i og kaffi í hófi. 

Skipt inn af bekknum
Eflaust eru þetta rúmlega ellefu fæðu-
tegundir, en það skiptir ekki öllu. Þurfa 
ekki öll lið varamenn? Stundum fást 
hvort eða er ekki nema fáar tegundir 
af ofangreindu í neysluhæfu ástandi í 
verslunum landsins. Maður fer ekki 
alltaf heim með sætustu stelpunni á 
ballinu sagði einu sinni mætur maður. 
En frá mat og dansleikjum yfir í tón-
listina. Þau stórkostlegu tíðindi bár-
ust í vikunni að hin einstaka reggísveit 
UB40 sé á leið til Íslands og ætli að 
halda hér tónleika í haust. 

Matur fyrir hugsun
Eins og margir vita heitir sveitin eftir 
bresku atvinnuleysis-eyðublaði, en 
fyrsta breiðskífan frá árinu 1980 hét 
Signing off – eða Hættur á bótum. Á 
þeirri skífu er snilldargott lag sem heitir 

Food for thought – það er: Eitthvað til 
að hugsa um, velta fyrir sér eða melta 
með sér. En þessi titill gæti sem hægast 
útlagst í beinni þýðingu sem; Matur 
fyrir hugsanir – eða nokkurs konar 
heila-matur. Er þetta ekki eitthvað til 
að hugsa um – eða velta fyrir sér?

Myndir af www.fifa.com, www.
ub40.co.uk, www.islenskurmatur.is 

matarsÍða svavars

Svavar Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is



Innheimtulausn fyrir 
framsækin fyrirtæki

Vandræðalaus viðskipti
Mynta er nútímalegt innheimtukerfi fyrir fyrirtækið þitt. Mynta 
býður kröfuhöfum upp á fruminnheimtu, milliinnheimtu, lög-
innheimtu og kröfuvakt. Öll umsjón með þinni innheimtu er á 
einum stað og allt ferlið er fyrirtækinu þínu að kostnaðarlausu!

Við viljum að þín viðskipti verði vandræðalaus. 

www.mynta.is 
Sími 569 2000

Tengdu punktana:
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Sólin skín alltaf í Brúðubílnum 
„Ég held í rauninni að mér hafi verið ætlað þetta hlutverk í lífinu að 
gleðja, fræða og vera með börnum. Þegar ég var smástelpa áttum við í 
skólabekknum að skrifa niður hvað við ætluðum að verða þegar við yrðum 
stór. Flestar stelpurnar vildu verða flugfreyjur, leikkonur, hjúkrunarkonur 
eða eitthvað álíka spennandi, en ég skrifaði að ég ætlaði að verða „kona 
og eiga fullt af börnum. Ég eignaðist með tíð og tíma börn eins og gerist 
- en var síðan svo ljónheppin að hafa það að atvinnu að vera með fullt af 
börnum daginn út og inn - og á sýningum Brúðubílnum er svo sannarlega 
fullt af börnum alla daga. Það er svo auðvelt að elska börn, maður uppsker 
bæði gleði og kærleika við að vera með þeim.“

Helga Steffensen, Brúðuleikhús-
stjóri, hefur unnið við brúðuleikhús 
frá árinu 1970, fyrst í Leikbrúðulandi 
en tók við Brúðubílnum árið 1980 
og hefur stýrt honum síðan. Forveri 
hennar var Jón E. Guðmundsson, 
myndlistarmaður og brúðuhönnuður 
en hann var fyrstur Íslendinga til að 
halda brúðuleiksýningar fyrir almenn-
ing að sögn Helgu. Leikminjasafnið 
varðveitir nú brúðusafn Jóns. 

Enginn markaður án 
brúðuleikhúss
Saga brúðuleikhússins sem listgreinar 
á sér þó mun lengri sögu. „Eins og 
flestar listgreinar á hún rætur sínar að 
rekja til trúariðkana, það fyrsta sem 
vitað er um brúður er að þær voru 
notaðar í launhelgum Egyptalands 
við trúarathafnir. Síðan flyst listgreinin 
til Grikklands og smám saman berst 
hún norður um Evrópu. Helgileikirnir 
færðust út úr kirkjunum og út á götu 
og brúðuleikhús verður afar vinsælt 
á útimörkuðum út um alla Evrópu. 
Varla var svo markaður að ekki væri 
brúðuleikhús. Brúðuleikhúsið bland-
ast svo öðrum listgreinum eins og t. 
d. Commedia dell’arte frá Ítalíu. Upp 
úr þeirri blöndu sprettur svo Kasper-
leikhúsið og Meistari Jakob sem enn 
eru leiknir í flestum löndum Evrópu.“

Ekki aðeins fyrir börn
Helga segir brúður henta afar vel í 
barnastarf, bæði séu þær skemmtilegar 
og hafi skemmtanagildi en einnig séu 
þær góðar til að kenna litlum áhorf-
endum, til dæmis litina og tölustafina. 
Þá innihaldi allar sýningar Brúðubíls-
ins boðskap um náttúruna, blómin og 
dýrin. „Brúður hafa líka verið notaðar 
á spítölum til að nálgast börnin sem 
eru kannski kvíðin og þora ekki á tjá 
sig, en geta tjáð sig við brúðuna.“ Að 
sögn Helgu er brúðuleikhús þó ekki 
engöngu fyrir börn, hún hafi ferðast 
víða og hafi séð framúrskarandi góðar 
brúðuleiksýningar fyrir fullorðna. 

Sólin í leikhúsinu 
Lilli api, Dúskur, úlfurinn og blárefur-
inn eru ekki haldnir miklum sviðs-
skrekk en allt upp í 500 börn mæta á 
sýningar hjá Brúðubílnum í fjölmenn-
ustu hverfum borgarinnar. „Leikhús 
Brúðubílsins er alveg sérstakt. Það 
kemur til barnanna í þeirra hverfi og 
verður til á staðnum. Útileikhús er 
ekki það fyrsta sem manni dettur í hug 
varðandi leikhús á Íslandi. Veður eru 
allavega eins og við vitum - en aldrei 
hefur fallið niður sýning hjá okkur 
vegna veðurs. Oft rignir eins og t. d. 
núna í júní. En við erum svo heppin að 
vera með sólina með okkur í leikhúsinu 
og hún er alltaf til í að birtast þegar við 

syngjum „Sól, sól skín á mig“. Þar að 
auki hefur veðrið engin áhrif á börnin, 
þau eru vel gölluð og rigning og rok 
eru sjálfsögð.“ 

Lilli alltaf fimm ára
Helga notar margar gerðir af brúðum 
í leikhúsinu, hanskabrúður og skaft-
brúður, marotten-brúður og stórar 
brúður sem leikarinn klæðist. Lilli 
api er ein af þeim elstu sem hún notar 
aftur og aftur og er júlí-leikritið í sumar 
„Týnda eggið“ ein af fyrstu leikritinum 
sem Lilli birtist í en hún verður endur-
sýnd vegna mikillar eftirspurnar. „Allar 
brúðurnar sem ég bý til eiga heilmikið 
í mér og ekki síst Lilli. Hann hefur fylgt 
mér í gegnum árin og aldrei hefur mér 
tekist að hætta með hann, því þá fæ ég 

margar kvartanir frá krökkunum. Svo 
hann heldur áfram að vera fimm ára 
þó hann sé um 25 ára.“ 

Snýst um ímyndunaraflið
Helga segir brúðu geta í raun verið hvað 
sem er, hosusokk, moppu, pappamál 
og sleif sem brúðurstjórnandinn síðan 
glæðir lífi. „Það er alveg ótúlegt hvað 
t. d. moppa getur verið skemmtilegur 
hundur með góðri brúðustjórnun. Það 
er ímyndunaraflið sem er svo mikil-
vægt og af því hafa börnin nóg. Einu 
sinni spurði mig roskinn maður af 
hverju ég væri að rugla börnin í dýra-
fræði með því að hafa t. d. hundinn 
bláan og kúna græna. Þarna vantaði 
ímyndunaraflið.“ 

Hugmyndirnar allsstaðar
Helga semur sjálf allar sýningarnar 
sem sýndar eru í Brúðubílnum og 
á þeim 35 árum sem komin eru eru 
handritin orðin fjölda mörg. Hún 
segir hugmyndirnar svífa allsstaðar, 
það þurfi bara að grípa þær. Göngutúr í 
sveitinni geti verið ávísun á nýjan leik-
þátt. Einnig skrifar hún leikrit upp úr 
sögum, bæði íslenskum og erlendum, 
nýjum og gömlum. 

Helga er ekki eini starfsmaður 
Brúðubílsins, á sumrin er hún einnig 
með brúðuleikara og bílstjóra sem 
sinnir jafnframt sviðinu og tæknilegum 
atriðum. „Alltaf höfum við leikstjóra 
í leikhúsi Brúðubílsins og sá leik-
stjóri sem flestum sýningunum hefur 
stjórnað er Sigrún Edda Björnsdóttir 
leikkona. Hún er fæddur brúðuleikhús-
leikstjóri. Hún er algjörlega göldrótt, 
hefur endalaust hugmyndaflug og 
skilur miðilinn til hlítar.“ 

„Það er ótrúleg lífsorka og sköpunar-
kraftur sem fylgir börnum. Þau kunna 
ekki að skrökva og láta mann hafa það 
óþvegið ef þeim býður svo við að horfa. 
Um daginn sagði lítill gutti við mig 
eftir að hafa mælt mig út góða stund. 
„Helga, þú ert ekki ung, ég hélt alltaf 
að þú værir ung“. „Svo nú veit ég allt 
um það mál!“

Árið 2007 var Helga sæmd heiðurs-
merki hinnar íslensku fálkaorðu fyrir 
framlag sitt til leiklistar og barnamenn-

ingar. Segir Helga það hafa verið mik-
inn heiður, það hafi glatt hana mjög 
auk þess sem athöfnin hafi verið 
skemmtileg stund. 

Starfsemi Brúðubílsins er á vegum 
Reykjavíkurborgar og eru allir vel-
komnir. 

 menningin
Hildur  

Björgvinsdóttir

Ekki missa af ...
…Flóamarkaði 
í Bíó Paradís. 
Helgarnar 5.–6. og 
19.–20. júlí og 9. 
og 10. ágúst verður 
haldinn flóamark-
aður í Bíó Paradís  
líkt og í fyrra sumar. Markaðurinn 
verður opinn kl.11-17  og verður hægt 
að gera kjarakaup á ýmsu fíneríi, svo 
sem fötum, vínilplötum, leikföngum 
og bókum. Veitingasalan verður opin 
með tilheyrandi, poppi, kók, kaffi og 
bjór.  Þeir sem vilja bóka sölubás þá 
kostar það 3.000 kr. dagurinn, 5.000 
kr. helgin, hægt er að panta bás á 
biomarkadur@gmail.com.
…the art of being Icelandic. Sýningin 
er nú haldin í annað sinn í Tjarnarsal 
Ráðhússins og mun standa til 27.júlí. 
Á henni er íslenskur skáldskapur 
kynntur sem og bækur um Ísland sem 
gefnar eru út hér á landi. Umgjörð 
sýningarinnar er íslensk hönnun og 
koma flest húsgögnin frá Syrusson 
Hönnunarhúsi. Gestir geta einnig sé 
mynd, Péturs Kristjáns Guðmunds-
sonar, Heild, þar sem hann hefur 
unnið að undanfarin ár. Í myndinni 

fær áhorfandinn að kynnast Íslandi 
með augum hátæknikvikmyndatöku-
vélar, bæði þekktum stöðum sem og 
földum gimsteinum . 
Ráðhús Reykjavíkur er opið frá kl. 
8 til 19 virka daga og frá kl. 12 til 18 
um helgar. 
…Ljósmyndasýningunni Atlantis. 
Þessa dagana stendur yfir ljós-
myndasýning í Norrænahúsnu á 
verkum finnska ljósmyndarans Ilkka 
Keskinen. Á sýningunni eru myndir 
sem hann tók í sundhöllinni Aalto 
Alvari en við hönnun hennar var 
náttúruleg birta Alvar Aalto ofarlega 
í huga. Myndirnar eru teknar innan-
dyra en á þeim má sjá sólarljósið sem 
brýst inn um glugga byggingarinnar. 
Sýningin stendur til 20.júlí . 
… Látbragð Tákn List. Döff menning 
/ Heyrandi menning. Á fimmtudaginn 
var opnaði samsýningin í Aðalsafni 
Borgarbókasafnsins en á henni eru 
döff menning og heyrandi menning 
leiddar saman. Listamennirnir vinna 
með skrifað, talað og táknað mál 
ásamt hljóma og tónlist og mörkin 
milli hinna ýmissa listgreina, svo sem 
dans, gjörninga og bókmennta hliðr-
ast til. Sýningin stendur til 20.júlí og 
er opin á opnunartíma safnsins. 

„Allar brúðurnar sem ég bý til eiga heilmikið í mér og ekki síst lilli,“ segir 
Helga Steffensen.

Helstu persónur ásamt aðstandendum.

Vinsældir Brúðubílsins hafa ávallt verið miklar.
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„Fótbolti er alls staðar í Afríku“
Mist Rúnarsdóttir ritar nú lokaverkefni sitt í mannfræði við Háskóla Ís-
lands. Hún dvaldist í Namibíu í nokkra mánuði við vinnslu verkefnisins, 
sem snýr að því hvort og þá hvernig fótbolti getur verið valdeflandi fyrir 
stúlkur í landinu. Mist hefur brennandi áhuga á fótbolta og telur leikinn 
bjóða upp á svo margt jákvætt og eflandi fyrir ungt fólk. Henni gremst 
hins vegar spillingin og ójöfnuðurinn sem finnst í heimi fótboltans til að 
mynda í kringum HM. 

„Fótbolti er allstaðar í Afríku,“ segir 
Mist er talið berst að menningarlegri 
stöðu fótbolta í álfunni. Mist einbeitti 
sér að Namibíu í verkefni sínu en hefur 
ferðast víða um álfuna bæði núna og 
fyrir nokkrum árum. „Áður en ég hafði 
farið til álfunnar vissi ég bara á því að 
hofa á HM að margir trylltustu aðdá-
endurnir eru frá Suður-Ameríku og 
Afríku. Afríkubúarnir minna alltaf á sig. 
Það er alltaf stemming hjá þeim; alltaf 
sungið og dansað. Ég tengi þess vegna 
Afríku alltaf við gleði og fótbolta. Það að 
vera þarna úti styrkti þá hugmynd svo 
sannarlega.“ Mist segist ekki hafa tekið 
eftir því strax að sama hvert hún fór 
þá var alltaf fótbolti en fótboltastelpur 
voru hvergi sjáanlegar. „Staða fótbolta 
sem menningarfyrirbæri í Afríku er of-
boðslega sterk. Fótbolti er ofboðslega 
vinsæll og fjölmargir spila hann en það 
vantar samt upp á að hleypa stelpum 
betur inn í leikinn. Það eru svo sum lönd 

sem eru lengra komin. Suður-Afríka og 
Nígería eru til dæmis komin lengra en 
mörg lönd og hafa bara hörku kvennalið. 
Afríka er samt svo flókin og fjölbreytt 
að það er ekkert hægt að tala um hana 
sem eitthvað eitt.“

Kvennaboltinn í Namibíu
Mist einbeitti sér að stöðu kvennaboltans 
í Namibíu og fékk nánast óheft aðgengi 
að þeim sem koma að boltanum. Skipti 
þar engu hvort um var að ræða stelpur 
sem taka þátt, skipuleggjendur, þjálfara 
eða aðila í landssambandinu. Hún segir 
valið hafa staðið milli Mósambík eða 
Namibíu sem áhersluland en að lokum 
hafi Namibía orðið fyrir valinu. Mist 
hafði áður dvalist þar en fyrir nokkrum 
árum ferðaðist hún um Afríku með 
bróður sínum. Hún segir upplifun sína 
allt aðra í seinni ferðinni enda hafi hún 
raunar farið frá Namibíu í fyrra skiptið 
með þá hugmynd í kollinum að landið 

væri minnst spennandi af löndum álf-
unnar. Það segir hún hafa breyst strax 
við það að vera ein í landinu og til langs 
tíma. Hún bendir á að landið sé flókið 
og þar búi fjöldi ættbálka en ólík afstaða 
sé í hverjum ættbálk fyrir sig gagnvart 
fótbolta og þar af leiðandi gagnvart því 
hvort stelpur megi spila. Hún nefnir tvo 
ættbálka sem dæmi; Damara-ættbálkinn 
annars vegar og Owambo-ættbálkinn 
hins vegar. Damara er elsti ættbálkur 
Namibíu og hefur haft aðsetur í landinu 
lengst. Áætlaður fjöldi ættbálksins er í 
kringum hundrað þúsund. Gjarnan er 
litið á Damara sem villimenn og staða 
þeirra í landinu er ekki alltaf upp á sitt 
besta. Owambo er á móti langsamlega 
stærsti ættbálkurinn í landinu og raunar 
valdamesti. Owambo eru um helmingur 
íbúa Namibíu en í landinu búa rúmlega 
tvær milljónir. „Það er ofboðslega mis-
jafnt á milli ættbálka hvernig stelpur, og 
raunar strákar líka, standa gagnvart fót-
boltanum. Í sumum ættbálkum er þetta 
ekkert mál. Það kom líka í ljós þegar ég 
talaði við stelpurnar í landsliðinu að þær 
voru flestar úr Damara-ættbálknum. Á 
meðan Owambo, sem er stærsti ættbálk-
urinn og með sterka stöðu í viðskiptum, 
sjá það ekki sem neitt sérstaklega jákvætt 
að stelpur séu að spila. Það eru svo aðrir 
ættbálkar sem banna þátttöku í fótbolta 
alveg.“

Skjólið í fótboltanum
„Það er allt mögulegt tekið inn í fót-
boltastarfið,“ segir Mist um markmið 
kvennafótboltans í Namibíu. Hún 
segir starfið að mörgu leyti svipað að 
hugmyndafræðilegum grunni og hér 
heima en að félagslegu vandamálin séu 
auðvitað mjög ólík. „Það eru náttúru-
lega fullt af möguleikum í fótboltanum 
þarna. Ef við horfum heim þá erum 
við hérna að nota fótboltann vitandi að 
það munu ekki allir skara framúr en við 
notum boltann til að kenna börnum og 
unglingum heilbrigðan lífsstíl, að hugsa 
vel um sig og hugsa vel um aðra. Það 
eru sömu markmið þarna en félagslegu 
vandamálin eru ólík og þá kemur auð-
vitað önnur nálgun. Í Namibíu er jú alls 
konar forvarnarfræðsla sem er að mörgu 
leyti samskonar og sú sem við erum að 
vinna hér. Dæmi um það sem þau eru 

að horfast í augu við er t. d. áfengisvandi 
og í fátækrahverfunum í Windhoek eru 
litlar knæpur á hverju einasta horni. Það 
er ótrúlega skrýtið að hjá hverjum ein-
asta skóla sem ég heimsótti og hverju 
einasta munaðarleysingaheimili eða fót-
boltavelli þá var svona krá í næsta húsi.“ 
Þess ber að geta að Namibía á við gríðar-
legan vanda að stríða þegar kemur að 
áfengis- og vímuefnaneyslu ungmenna. 
Þannig kemur fram í skýrslu Alþjóða 
heilbrigðismálastofnunarinnar frá árinu 
2011 að Namibía sé í fimmta sæti yfir 
áfengisneyslu í Afríku og að rúmlega 
helmingur íbúa á aldrinum 13 - 30 ára 
drekki reglulega. Áður hafði stofnuninni 
reiknast til að meðalaldur fyrstu neyslu 
væri tíu ára. „Ég var stundum að fylgjast 
með leikjum og þá var bara dúndrandi 
tónlist í næsta húsi og menn að slást 
með flöskum og eitthvað. Það er svo-
lítið annað en við eigum að venjast. Hér 
eru ekki pöbbar við hliðina á völlunum 
sem trufla iðkendur. Þetta er sem sagt 
alltaf ofan í fólki og lítið gert þó þetta 
sé ekki viðeigandi. Það breytir því auð-
vitað hvernig maður nálgast hlutina að 
vandamálin eru stærri og öðruvísi þótt 
auðvitað séu þau stundum af svipuðum 
toga.“

Að halda stúlkum í námi
„Markmiðið með fótboltanum er fyrst 
og fremst að halda stelpunum frá áfengi 
og óreglu. Halda þeim frá því að verða 
óléttar eða fá kynsjúkdóma, enda er al-
næmi útbreitt þarna. Þannig er mikil 
kynfræðsla með fótboltanum og þær 
eru hvattar til að vera áfram í skóla. Þær 
þurfa ekkert að ná A í öllum fögum en 
ef þær halda áfram í skóla þá er reynt 
að tengja það við fótboltann og reynt 
að hafa alltaf einhverja umbun í boði. 
Þetta er að gefast nokkuð vel á pappírum 
allavega. Það er þannig að hvert ár fyrir 
tvítugt sem komið er í veg fyrir að þær 
verði t. d. óléttar gefur stelpunum auk-
inn möguleika í lífinu því með ótíma-
bærum barneignum í þessu samfélagi 
getur maður lent í vítahring sem erfitt 
er að losna úr. Það er samt um leið auð-
velt að tala þetta allt upp enda er þetta 
flott starf og flottar hugmyndir en að 
koma öllu raunverulega í framkvæmd 
er erfiðara.“ 

- Það er samt auðvelt að tala líka allt 
niður og kalla það gagnrýna hugsun? 
„Jú, alveg rétt en af því fólki sem ég 
talaði við þarna úti þá voru allir frekar 
jákvæðir og höfðu mikla trú á þessu. 
Ég þurfti því stundum að vera dálítið 
grimm og gagnrýnin. Mér finnst samt 
jú, að það væri fullt af jákvæðum hlutum 
að gerast. Þetta er gott starf og ég held 
að þetta hjálpi klárlega eitthvað. Fót-
boltinn er kannski ekki langtímalausn 
en þetta hjálpar þeim klárlega í núinu 
og ef þær nýta þetta vel þá eiga þær að 
geta nýtt þekkinguna út í lífið.“ Auk 
forvarna og kynfræðslu er konunum 
sem taka þátt í fótboltastarfinu og ná 
árangri kennt að fara með peningana 
sem þær þéna. „Margar stelpur fá bónus 
fyrir að spila með landsliðinu en þær 
hafa kannski aldrei átt neinn pening. 
Hann er þess vegna bara farinn um leið 
og oft fá stelpurnar ekkert peninginn 
heldur einhver í fjölskyldunni sem hefur 
meiri völd, sá aðili lætur peninginn svo 
bara hverfa. Þess vegna er meðal annars 
fræðsla um þetta. Ég myndi ekki segja 
að það væri nein sérstök forræðishyggja 
heldur bara áframhald á því að þróunar-
aðstoð í dag snýst ofsalega mikið um 
þessa nálgun. Það er að ef þú kennir 
konum að lesa þá mennti þær börnin. 
Við þekkjum þessa tuggu alveg og ég 
er algjörlega sammála henni. Maður sá 
það bara í Namibíu hvað þetta er allt 
rosalega karllægt allt.“
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„Það passaði bara ekki saman að vera 
stelpa og vera í fótbolta,“ segir Mist 
Rúnarsdóttir.
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Spillingin skemmir
Mist segist oft finna fyrir að fólk hafi 
enga sérstaka trú á að fótbolti sé vald-
eflandi fyrir konur. Fótbolti hafi á sér 
vont orð sökum spillingar í Alþjóða 
knattspyrnusambandinu og þeirra 
gegndarlausu peninga sem gagnist 
nokkrum á toppnum. „Þetta er nátt-
úrulega galið, eins og fótbolti er frábær, 
þá þekkjum við þetta öll í tengslum við 
HM. Það er rosaleg spilling í kringum 
FIFA vegna allra þessa peninga. Það 
pirrar mann auðvitað og það er góð og 
gild ástæða til að láta þetta pirra sig. Það 

er augljóslega ekki allt saman í lagi í fót-
boltaheiminum. Það er að eyðileggja og 
íþróttin er að fá á sig leiðindastimpil.“ 

- Hér heima kemur það okkur kannski 
fremur spánskt fyrir sjónir að hugsa til 
fótbolta sem valdeflandi fyrir konur. Hér 
er boltinn frekar þekktur fyrir karllæga 
typpastemmingu í skiptiklefum. „Já það 
er alveg rétt. Stelpurnar hér heima hafa 
þurft að ryðja sér braut inn í fótboltann 
og um leið skapa sér sitt eigið rými. 
Við viljum kannski ekki alveg þessa 
typpaklefastemmingu en að sama skapi 
er það svo að þeir sem ekki stunda fót-

bolta eiga auðvelt með að búa sér til 
einhverja staðalímynd af fólki sem er í 
fótbolta. Þetta er jú, klárlega karlavígi.“ 
Mist segir Namibíu að mörgu leyti vera 
á sama stað og Ísland fyrir tveimur til 
þremur áratugum. Sjálf er Mist of ung 
til að muna lengst aftur en byggir sam-
anburðinn á upplýsingum þeirra sem 
upplifðu upphafsár kvennaboltans hér 
heima. „Þegar stelpur fóru fyrst að spila 
fótbolta hér heima þá máttu þær ekki 
spila á stórum velli. Þær máttu ekki 
vera með samskonar bolta og ekki vera 
í takkaskóm. Þær fengu hreinlega ekki 

að spila fótbolta. Það passaði bara ekki 
saman að vera stelpa og spila fótbolta. 
Það er eins úti en þar keppa þær styttri 
leiktíma og alltaf er verið að setja þær í 
bómull. Það þarf ekkert að setja stelpur 
í bómull,“ segir Mist. „Auðvitað viljum 
við bara fá að spila íþróttina eins og hún 
er. Það er samt auðvitað tvíeggjað vegna 
þess að við viljum ekki ganga samt alveg 
inn í þessa typpaklefastemmingu heldur 
fá að skapa okkar eigin. Maður lendir 
samt auðvitað stundum á veggjum við 
tilraunir til að skapa eigin rými. Þetta 
er allt svo rótgróið einhvernveginn og 
getur verið mjög gamaldags.“

Þyrnum stráð fótboltaást
- Hvernig finnur þú jafnvægi milli ástar-
innar á fótbolta og svo öllu því neikvæða 
sem fylgir þessari íþrótt? Þar á ég við 
spillingu, óhófsöm fjárútlát, karllæga 
stemmingu og fleira í þeim dúr. „Þetta 
er alls staðar í lífinu. Ef maður leyfir 
sér aldrei að horfa á það jákvæða þá 
verður maður einfaldlega þunglyndur. 
Ég hef verið heppin og unnið með fullt 
af góðu fólki,“ segir Mist en bætir við 
að henni finnist oft erfitt að hafa gaman 
af fótbolta út af af öllu því sem fylgi 
mótum eins og HM. „Svo fer ég að lesa 
af spillingunni í FIFA og dauðsföllum 
verkamanna í Katar. Slíkt er ógeðslegt 
en það er samt ekki það sama og þú 
ert að gera hér með krökkunum úti á 
velli. Það vill enginn þetta rugl sem er 
í gangi út í heimi nema þá fámennur 
hópur sem á peningana.“
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Ætlar þú að heimsækja Sigló í sumar?
Leiktu við bragðlaukana á hinum margrómaða Hannes Boy

Borðapantanir 
í síma 461-7730

www.hannesboy.is 
www.raudka.is

viðtaL

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Hét Daníel 
í eitt sumar
„Ég var alltaf í leiklist og var mjög list-
rænt barn,“ segir Mist. „Ég er komin 
af listrænu fólki. Þegar ég var sex ára 
þá lenti ég í dálitlu fyndnu. Þá bjó ég 
í Svíþjóð en kom heim á sumrin. Ég 
var algjör strákastelpa og alltaf úti að 
djöflast. Mér var allavega sagt að ég væri 
strákastelpa, ég túlkaði mig ekki þannig 
sjálf. Ég var hér heima og sá stráka úti 
að leika í fótbolta. Ég sé að það eru ein-
hverjar stelpur á undan mér og heyri að 
strákarnir segja við þær að stelpur megi 
ekki vera í fótbolta. Ég spyr svo hvort ég 
megi vera með og þeir svara að stelpur 
megi ekki spila fótbolta. Þá sagðist ég 
bara vera strákur og fékk að vera með. 
Þetta er eiginlega fyrsta fótboltaminn-
ingin mín. Sumarið sem ég hét Daníel 
og spilaði fótbolta með strákunum. Ég 
flutti svo til Íslands nokkrum árum 
síðar og þá voru strákar sem bjuggu í 
næsta húsi og fannst fínt að hafa mig í 
fótbolta með sér. Þeir gátu bara sett mig 
í markið, sem þeir nenntu ekki sjálfir og 
dúndrað á mig. Ég hafði svo sem engan 
sérstakan áhuga á fótbolta þá en varð svo 
nokkuð góð í marki og fór að finnast 
mjög gaman. Ég fer svo að æfa þegar ég 
var tólf ára og þá gerðist bara eitthvað. 
Ég fékk brjálaðan fótboltaáhuga sem ég 
veit ekkert hvaðan kemur.“„Ef þær halda áfram í skóla þá er reynt að tengja það við fótboltann,“ segir Mist Rúnarsdóttir, sem fór til Namibíu 

og fleiri Afríkulanda.
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Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 106.900
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 125.765

Meira en bara  
blandari!

ÞÓRSMÖRK OG 
LANDMANNALAUGAR
Daglegar ferðir í sumar 
til 8. september 2014.

Sérstök fargjöld fyrir 
þá sem ganga 
Laugaveg og/eða 
Fimmvörðuháls.   

Sími: 587 6000
info@trex.is
www.trex.is  

TAKTU RÚTU!

Bókaðu á
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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 fram-
leiðni. 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 rann-
sóknir leiða í ljós að þetta á sérstaklega 
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 viðamikið sam-
hliða 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. 

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 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. 

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 nágrannalönd 
okkar hafi tekið stærri skref í þessa átt á 
undanförnum árum. Forvitnilegt verður 
að sjá hvernig verkefninu 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 launafólk 
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 kjara-
könnun BSRB árið 2013, sem tæplega 9 
þúsund manns tóku þátt í, kom glögg-
lega 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 samveru-
stundir með fjölskyldu, fólk upplifði 
meiri þreytu í störfum sínum en fyrir 
nokkrum árum og talsvert meira álag. 
Þetta hefur haft þau áhrif að veikinda-
dagar 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 launa-
kostnað. Það er því fátt því til fyrirstöðu 
að athuga hvort slíkar aðgerðir séu ekki 
einnig framkvæmanlegar 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 framleiðniaukn-
ingu í sama hlutfalli og styttingu? vinnu-
tímans er hægt að halda launakostnaði 
óbreyttum þótt tímakaup hækki. Víða 
hefur þetta tekist og jafnvel eru dæmi 
um að hlutfallsleg framleiðni hafi aukist 
umfram styttingu vinnutímans. Með því 
tekst að auka frítíma fólks og auka hag-
kvæmni. Fólk verður ánægðara í störfum 
sínum og skilar betra starfi. Kostir styttri 
vinnutíma eru þannig í mörgum til-
fellum ekki aðeins miklar félagslegar 
umbætur heldur einnig efnahagslegar. 

Höfundur er
Elín Björg Jónsdóttir,  

formaður BSRB

vÍsnastund  1. þáttur

Gunnar J Straumland yrkir um 
knattspyrnumann;

Suarez til svengdar fann
súr um völlinn æddi.
Axlarstykki óður hann
áfergjulega snæddi.    

Gunnar Kr. Sigurjónsson yrkir  
limru v/heimsmeistaramótsins í 
knattspyrnu;

Nú mælirinn finnst okkur fullur,
því freklega breytast hér rullur.
Svo að kvöld eftir kvöld,
hefur knattspyrnan völd
fyrir einhverjar boltabullur.

Ármann Þorgrímsson, Akureyri
yrkir um pólitík;

Ef við þreyjum þorrann enn
þá mun batna öldin
þrátt fyrir að þessir menn
þarna hafi völdin.

Jón Gissurarson, Víðimýrarseli 
Skagafirði svarar;

Það er svo með þessa menn
þá er hafa völdin,
taka þeir launin alltaf, -enn
aðrir borga gjöldin.

Ragna Guðvarðardóttir yrkir limru 
um Sigmund Davíð;

Hann brást ekki bjargráðaheitinu
og byrjaði á Efstaleitinu
en fólk er að spá.
Hvað felur hann þá
í forsætisráðuneytinu?

Ingólfur Ómar Ármannsson hag-
yrðingur lítur til baka ánægður og 
yrkir;

Lit ég yfir lífsins veg
lofa sátt og gleði.
Fögnuð ríkum fyllist ég.
Er furða þótt ég kveði.

Hallmundur Kristinsson á Akureyri 
veltir fyrir sér veiðiferð forsætis- og 
fjármálaráðherra;
Menn eru eitthvað að gera veður út 
af því að tveir ráðherrar hafi þegið 
boð um veiði í einhverri ársprænu 
norður í landi. Ég held að þetta sé 
byggt á misskilningi. Þetta var ekki 
boð, heldur öllu fremur beiðni.

Góð var sú athöfnin göfug og merk
að gera veiðina freistandi.
Þeir voru beðnir að vinna það verk.
Það var ekki öðrum treystandi.

Hér er fyrripartur fyrir lesendur að 
spreyta sig á;

Súr er þessi sumartíð
sífellt rok og væta.

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

Pétur Stefánsson

pest@visir.is
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BURGERJOINT

Hágæða 
   sláttutæki

Askalind 4 • Kópavogi • Sími 564 1864

Stiga Collector 46S sláttuvél með drifi
4 hestafla
B&S mótor
55 ltr grashirðikassi

Stiga Pro 50S sláttuvél með drifi
7 hestafla
B&S mótor
70 ltr. grasirðikassi

Stiga Estate 5102 sláttutraktór
18 hestafla, sjálfskiptur
B&S mótor
260 ltr. grashirðikassi

Stiga Estate Master 3084 sláttutraktór
13,5 hestafla, sjálfskiptur
B&S mótor
240 ltr. grashirðikassi

GÆÐAHREINSUN
ÞVOTTAHÚS
DÚKALEIGA

Háleitisbraut 58-60 - Sími 553-1380

Góð þjónusta í 60 ár

EFNALAUG ÞVOTTAHÚS

SÆKJUM & SENDUMFYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA

LOKSINS FÁANLEGT
AFTUR Á ÍSLANDI

VÍTAMÍN OG ORKA Í STAÐ
TÓBAKS OG NIKÓTÍNS
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Ísbíllinn í borginni
Margir hafa rekist á Ísbíl-

inn á ferðum sínum um 
landið eða í sumarbústaða-

byggðum, en skammt er síðan bíllinn 
fór að venja komur sínar í hverfin á 
höfuðborgarsvæðinu. Blaðamaður 
heyrði í bjöllu Ísbílsins 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 heimasíðu Ísbílsins er 
farið í öll helstu hverfi borgarinnar á 
nokkurra vikna fresti í allt sumar. 

Borgarfréttir

Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Fjöðrin afhjúpuð
Fjöðrin, verk eftir Söru Riel á gafli 

Asparfells í Breiðholti, verður 
formlega afhjúpað í dag klukkan 

þrjú. 
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, 

afhjúpar verkið. 
Veggmyndin Fjöðrin er samsett úr 
43 fuglum af 23 tegundum sem skapa 
eina heild. Sara Riel segir að verkið 
hafi m. a. tilvísun í umhverfið þar sem 
ólíkir einstaklingar skapa eina heild og 
samfélag. Hún segir að það hafi verið 
stórkostlegt að kynnast hinu alþjóð-

lega samfélagi í efra Breiðholti og eiga 
samtal við íbúa um verkið. Það hafi 
jafnframt komið sér ánægjulega á óvart 
hversu margir fuglar voru í nágrenni 
við hana þegar hún vann að verk-
inu, segir í tilkynningu frá Listasafni 
Reykjavíkur. 

Verk Söru Riel er önnur veggmyndin 
sem verður afhjúpuð í Breiðholti en 
síðasta haust var veggmynd eftir Ther-
esu Himmer afhjúpuð á Jórufelli. Þá 
verða verk eftir Erró verða sett upp á 
næstunni. 

Nýir 
leikskóla-
stjórar
Gengið hefur verið frá ráðningum 

nýrra leikskólastjóra í Bakkabergi 
og Laugasól. 

Edda Margrét Jensdóttir var ráðin 
leikskólastjóri í Bakkabergi. Hún út-
skrifaðist sem leikskólakennari úr 
Fósturskóla Íslands 1976, lauk diplom-
aprófi í stjórnun við sama skóla 1988 og 
diplomaprófi í uppeldis- og menntun-
arfræði við framhaldsdeild með áherslu 
á sérkennslufræði frá Kennaraháskóla 
Íslands 2004. Margrét hefur starfað sem 
leikskólastjóri í 30 ár, þar af hjá leik-
skólum Reykjavíkurborgar í 8 ár, og 
verið aðstoðarleikskólastjóri í þrjú ár. 

Þá var Helga Ingvadóttir ráðin 
leikskólastjóri í Laugasól á dögunum. 
Hún lauk leikskólakennararprófi frá 
Fósturskóla Íslands 1994 og B. Ed. í 
leikskólakennarafræði frá Kennarahá-
skóla Íslands árið 2008. 

Helga hefur starfað sem leikskóla-
stjóri í 13 ár og sem aðstoðarleikskóla-
stjóri í 6 ár. Fimm sóttu um hvora stöðu 
um sig, segir á vef Reykjavíkurborgar. 

vÍsnastund  2. þáttur

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.

Pétur Stefánsson

pest@visir.is

Verk Söru Riel á gafli Asparfells verður formlega afhjúpað í dag. Þessi snáði veit greinilega hvað hann 
vill.

Krakkar á öllum aldri hópuðust að ísbílnum þegar þeir heyrðu í bjöllunni.



OneSystems - sími: 660 8551 | fax: 588 1057 | www.one.is | one@one.is 

One býður hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.
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Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

þjónustu allan sólahringinn, allt árið 
um kring. Rafrænir innri ferlar eru 
tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa 

eða viðskiptavini, þar sem þeir 
geta afgreitt sig sjálfa á 

sjálfvirkan máta með 
innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

OneRecords 
er öflug lausn sem 

auðveldar fyrirtækjum 
og sveitar- félögum halda utan 
um mál sem eru í gangi á hverjum 
tíma. Stjórnendur hafa yfirsýn yfir gang 
mála innan fyrirtækisins og notendur geta á 
einfaldan máta sótt lista yfir þau mál sem þeir 
bera ábyrgð á. 

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

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

Auðveldar gerð  og útgáfu 
gæðaskjala. 

Getur sent skjöl í rýni til 
gæðatengla eða annarra til 
samþykktar eða y�rlesturs.

Gæðakerfi
- gæðahandbók

Self-Service

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala
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BaksÍðan

Björk Þorleifsdóttir

Suomi PRKL! Design
Laugavegi 27 (bakhús)
www.suomi.is, 519 6688

Margir 
litir!
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Auglýsingasíminn  
er 578 1190

„Mér finnst 
rigningin góð 
darararara ó ó“

Ég hef kyrjað þessa möntru 
úr barnæskunni síðastliðinn 
mánuð í von um að ég muni 

að lokum að trúa því að hún sé sönn. 
Það hefur ekki tekist ennþá. Það var 
svo leiðinlegt veður síðasta sumar hér 
á höfuðborgarsvæðinu að ég trúði ekki 
öðru en að sumarið 2014 yrði frábær-
lega sólríkt. Þeir sem hírast hér heima 
þetta sumarið eru enda ekki lengur 
með hvíta leggi heldur eru þeir að 
nálgast fölbláan lit og innvortis sól-
arrafhlöðurnar eru löngu tómar. Ég á 
ekki að þurfa að taka D-vítamíntöflur 
á sumrin, ég á að geta sogið vítamínið 
í mig úr sólargeislunum!

Nú eru næstum tvær vikur liðnar 
af sólmánuði samkvæmt gamla tíma-
talinu. Mér finnst eiginlega eins og 
þetta mánaðarheiti sé ekki aðeins að 
ulla á okkur borgarbúa heldur líka að 
senda okkur löngutöng. En það þýðir 
ekkert að væla. Við stjórnum ekki 
veðrinu (eða það segja a.m.k. þeir 
sem trúa ekki á loftslagsbreytingar af 
mannavöldum) svo ef einhvern tímann 
er rétta stundin til að taka Pollýönnu 
á rigninguna þá er það núna í miðju 
sumarfríinu. 

Ég hef ekkert þurft að vökva 
matjurtagarðinn í ár, það er óneitanlega 
mikill kostur og ég þarf heldur ekki að 
þvo bílinn í votviðrinu vegna þess að 
hann virkar svo hreinn svona blautur. 

Æ, ég man ekki eftir fleiru jákvæðu 
varðandi rigningasumur. Best að 
gúggla hvort það séu ekki til einhverjir 
skemmtilegir listar um það hjá jákvæða 
fólkinu á internetinu. Eða gúggla 
hvort það sé hægt að brenna fyrir göt 
á gúmmískóm sem eru orðnir úr sér 
gengnir vegna ofnotkunar. Já, best að 
gúggla það... 


