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Hundruð barnaverndarmála  
í Hafnarfirði:

Hátt í 50 
börn í vistun 
hjá barna-
verndar- 
yfirvöldum
Börnum í Hafnarfirði sem hafa verið sett 

í vistum á vegum barnaverndarnefndar 
fjölgaði úr 34 í 49 milli áranna 2013 og 

2014. Þetta er um það bil helmings aukning milli 
ára, en merki um þessa þróun voru farin að sjást 
síðasta haust. 

„Við höfum verið að leita skýringa,“ segir Rann-
veig Einarsdóttir, sviðsstjóri hjá Fjölskylduþjónustu 
Hafnarfjarðar. „Það er fjöldi barnaverndarmála 
í vinnslu á hverjum tíma. Árið 2013 voru þetta 
um 500 mál sem voru í vinnslu. Málunum hafði 
þá raunar fækkað frá árinu áður, en þau verið að 
þyngjast og orðið erfiðari í vinnslu.“

Rannveig segir í rauninni engar skýringar hafa 
komið fram aðrar en að mál hafi verið lengi í 
vinnslu og komin á það stig að engin úrræði hafi 
verið fyrir hendi en að senda börn í vistun eða í 
fóstur. „En það má velta því fyrir sér hvort efna-
hagsástandið hafi hér áhrif,“ segir Rannveig og vísar 
til reynslu Finna í þessum efnum. Frh. á bls. 2.

Stuðningsmenn Stjörnunnar gáfust ekki upp þrátt fyrir 0-3 tap gegn Inter frá 
Mílanó á miðvikudagskvödið. Stjörnumenn þóttu standa sig vel þrátt fyrir 
tapið, enda héldu þeir hreinu næstum allan fyrri hálfleik. Níu þúsund stuðn-
ingsmenn sem fylltu hvert sæti í  stúku Laugardalsvallarins hvöttu þá áfram 
og skilaði það sér í hörðum sóknum á lokamínútunum. Fólk er bjartsýnt um 
gengi Stjörnumanna í Evrópukepnninni enda þótt á brattann sé að sækja, því 
haft er á orði að Stjörnumenn séu alltaf „betri á útivelli“.  Mynd: Fótbolti.net.
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„Efast um að Guð sé á 
svona góðum taxta“
Gunnar Einarsson, bæjarstjóri 

í Garðabæ er með upp undir 
tvær milljónir í laun fyrir störf 

sín sem bæjarstjóri, bifreiðastyrk og 
fleiri störf sem tengjast bænum. Yfirlit 
yfir laun bæjarstjóra voru birt í vikunni 
að beiðni M-lista fólksins.

Þar segir að bæjarstjóralaunin 
nemi 1.763 þúsund krónum, en auk 
þess fái hann 132 þúsund á mánuði í 
„bifreiðahlunnindi“ en hann hafi að-
gang að bifreið hjá Garðabæ. Þá þiggi 
hann einnig ríflega 90 þúsund krónur 
á mánuði í laun frá Sambandi sveitar-
félaga auk þess að fá álíka upphæð fyrir 
setu í stjórn Slökkviliðs höfuðborgar-
svæðisins. Þá fái hann einnig greiddar 
tæpar 38 þúsund krónur fyrir hvern 
bæjarstjórnarfund sem hann sitji sem 
varabæjarfulltrúi. Fastar greiðslur til 
bæjarstjórans nema því ríflega 2 millj-
ónum króna á mánuði.

Samkvæmt tekjublaði Frjálsrar versl-
unar var Gunnar Einarsson með ríflega 
1,9 milljónir króna í mánaðarlaun í 
fyrra og er hvað tekjuhæstur bæjar-
stjóra á Íslandi.

Bílastyrkur gagnrýndur
M-listi fólksins birti þessar upplýsingar 
á Facebook síðu sinni í vikunni og urðu 
nokkrar umræður um málið. Einn sem 
lagði orð í belg sagði meðal annars: 
„Ég efast um að Guð sé á svona góðum 
taxta.“ Og spurði jafnframt hvernig það 
mætti vera að maður sem hefði hátt 
á aðra milljón króna í mánaðarlaun, 
þurfi einnig bíl. „Hafa þeir ekki efni 
á að koma sér til og frá vinnu eins og 
annað fólk?“ bætti hann við.

Minna í stærra  
sveitarfélagi
Til samanburðar ná nefna að Guðrún 
Ágústa Guðmundsdóttir, fv. bæjarstjóri 
í Hafnarfirði var með 1,3 milljónir á 
mánuði í fyrra skv. tekjublaði Frjálsrar 
verslunar og arftaki hennar Haraldur 
Líndal Haraldsson verður með 1,48 
milljónir á mánuði, að því er fram kom 
í minnisblaði til bæjarráðs Hafnar-
fjarðar fyrr í sumar og er sú launa-
hækkun vægast sagt umdeild. 

Þá er Ármann Kr. Ólafsson, bæjar-
stjóri Kópavogs með um 1,5 milljónir 

króna í mánaðarlaun, samkvæmt tekju-
blaðinu, svona til frekari samanburðar.

Um 27 þúsund manns búa í Hafnarf-
irði. Íbúar Garðabæjar eru heldur færri, 
eða ríflega 14 þúsund, eftir sameiningu. 
Íbúar Kópavogs eru ríflega 32 þúsund.

Fjöldi barnaverndar-
mála vekur ugg
Frh. af forsíðu. 

Finnar gengu í gegnum harða 
kreppu fyrir nokkrum árum, 
en mikið var fjallað um það hér 

í tenglum við efnahagshrunið og fall 
bankanna árið 2008. Rannveig Einars-
dóttir segir að börn séu ekki sett í vistun 
eða fóstur fyrr en aðrar leiðir hafi verið 
fullreyndar. Í flestum tilvikum sé um 
að ræða vistun eða fóstur í skamman 
tíma, meðan unnið sé í málum. „En 
þegar börn fara í fóstur, þá er í flestum 
tilvikum lögð áhersla á umgengni við 
kynforeldra,“ segir Rannveig. Einnig 
séu dæmi um varanlegt fóstur, þar til 
börn verði átján ára og beinlínis for-

sjársviptingar. Flestar tilkynningar í 
barnaverndarmálum komi frá lögreglu. 
Börnin séu á öllum aldri.

Guðlaug Kristjánsdóttir, formaður 
fjölskylduráðs bæjarins, segir að málið 
hafi verið rætt í ráðinu „enda vekja 
tölurnar ugg“ og skýringa sé leitað. 
„Við munum óska eftir nánari um-
fjöllun. Það er mikilvægt að fylgjast vel 
með í þessum viðkvæma málaflokki.“

Fram kemur í viðauka við fjárhagsá-
ætlun Hafnarfjarðarbæjar að ekki hafi 
verið gert ráð fyrir þessari fjölgun á 
fjárhagsáætlun ársins, og var ákveðið 
á dögunum að auka fjárveitingar um 
42 milljónir króna.

Grunnskólarnir byrjaðir
Grunnskólar í Hafnarfirði 

verða settir í dag, 22. ágúst, en 
grunnskóli Hjallastefnunnar 

var settur í gær. Almennt hefst kennsla 
samkvæmt stundarskrá á mánudaginn, 

en frekari upplýsingar má finna á 
heimasíðum einstakra skóla.

Grunnskólar í Garðabæ verða settir 
á mánudag, 25. ágúst, samkvæmt upp-
lýsingum á vef Garðabæjar. 

St. Jósefsspítali á sölulista
Fjármála- og efnahagsráðuneytið 

leggur til að húsnæði St. Jósefs-
spítala verði selt á almennum 

markaði. Drög að sölugögnum liggja 
þegar fyrir í ráðuneytinu.

Ráðuneytið fjallar um mál húsnæð-
isins við Suðurgötu í bréfi til bæjaryf-
irvalda í Hafnarfirði 22. júlí. Þar segir 
meðal annars að velferðarráðuneytið 
hafi gefið það frá sér að heilbrigðis-
starfsemi verði í húsinu.

Í bréfinu er greint frá óformlegum 
fundi með bæjaryfirvöldum í Hafnar-
firði í maí. Þar hafi komið fram að 
ráðuneytið vildi ráðstafa fasteign-
unum í samráði við Hafnarfjarðarbæ 
og koma því sem fyrst í notkun. 

Eins og greint hefur verið frá hér 
í blaðinu, og sjá má á myndunum, 
er húsið í mikilli niðurníðslu. Rúður 

eru brotnar, rennur í ólagi, steypu-
skemmdir vel sýnilegar, málning 
flögnuð af, ryð á handriðum og áfram 
mætti telja. 

Ráðuneytið telur að ástanda hússins 
sé svo slæmt að ráðst þyrfti í milar og 
kostnaðarsamar endurbætur. „Ráðu-
neytið er fyrir sitt leyti ekki reiðu-

búið að leggja til verulega fjármuni 
til endurbóta á fasteignum sem ljóst er 
að henta ekki undir starfsemi á vegum 
ríkisins.“

Ráðuneytið telur tæplega koma 
til greina að leigja húsnæðið út við 
svo búið, þar sem ástand hússins sé 
svo slæmt, að væntanlegur leigjandi 
yrði að leggja út háar fjárhæðir fyrir 
endurbótum.

Ráðuneytið hefur lagt til að hafinn 
verði undirbúningur að sölu hússins 
„á almennum markaði. Drög að 
sölugögnum liggja fyrir af hálfu 
ráðuneytisins og er því óskað eftir 
viðræðum við Hafnarfjarðarbæ með 
það að markmiði að taka endanlega 
ákvörðun um þetta mál,“ segir í bréfi 
ráðuneytisins. 

Bæjarráð Hafnarfjarðar hefur 
samþykkt að ræða við ráðuneytið 
um málið. 

Samþjöppun á matvörumarkaði:

Nefndin fylgist með
Ég er almennt hugsi yfir þessari 

samþjöppun hér á landi,“ segir 
Frosti Sigurjónsson, þingmaður 

Framsóknarflokksins og formaður 
efnahags- og viðskiptanefndar Al-
þingis.

Í síðasta tölublaði Hafnarfjarðar/
Garðabæjar var fjallað ítarlega um 
mikla samþjöppun á matvörumarkaði 
á höfuðborgarsvæðinu. Tvö verslana-
fyrirtæki, Hagar og Kaupás, eru með 
um 80 prósenta markaðshlutdeild. 
Fyrirtækin eru jafnframt að miklu 
leyti í eigu sömu aðila, sem eru Arion 
banki, sjóðir sem tengjast bankanum 
og nokkurra lífeyrisjóða.

Frosti Sigurjónsson segir í samtali 
við blaðið að samkeppnislöggjöfin 
þurfi að vera í endurskoðun og að fylgj-
ast þurfi vel með þróun mála. „Þess 
vegna held ég að þingið og efnahags- 
og viðskiptnefnd ættu að velta þessu 
fyrir sér.“

Þorsteinn Sæmundsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins vakti athygli á 

samþjöppun í eignarhaldi á matvöru-
markaðnum í þingræðu fyrr í vetur, og 
taldi hættu á hringamyndun. Það ylli 
sér áhyggjum að samkeppnislöggjöfin 
hemilaði slíkt. 

„Ég tek undir með Þorsteini. „Það 
þarf reglulega að yfirfara þetta, vegna 
þess að samþjöppunin hér á landi 
er svo mikil að við þurfum að vera 
frekar á varðbergi, en í löndum þar 
sem samþjöppun er ekki eins mikil, 
vegna smæðar markaðarins hér,“ segir 
Frosti Sigurjónsson.

Hafnarfjarðarbær gegn útgerðum og auðmönnum:

Stefna til ógildingar kvótasölu
Seljendum og kaupendum, fjórum 

aðilum alls hefur verið birt 
stefnan,“ segir Rósa Guðbjarts-

dóttir, formaður bæjarráðs Hafnar-
fjarðar. Mál bæjarins á hendur eigendum 
Stálskipa, sem seldu skip og kvóta úr 
bænum í vetur, og kaupendum kvót-
ans, fyrirtækjum sem meðal annars 
tengjast Samherja, hefur verið höfðað, 
til ógildingar á kvótasölunni. Mál bæj-
arins verður tekið fyrir í héraðsdómi 
24. september. 

Bærinn hefur unnið að því mánuðum 
saman að fá viðurkenndan forkaupsrétt 
sinn að kvóta Stálskipa þar í bæ, en án 
árangurs. Forkaupsrétturinn var ekki 
boðinn þegar Stálskip seldu togarann 
Þór til Rússlands og kvótann til þriggja 
útgerða úti á landi í vetur. Fullyrt hefur 
verið að aðeins kvótinn hafi verið seldur 
fyrir átta milljarða króna. Eigendur 
Stálskipa eru í hópi mestu auðmanna 
landsins, en Guðrún Lárusdóttir, einn 

helsti eigandinn, stefndi ríkinu vegna 
auðlegðarskattsins, en tapaði málinu í 
héraði. 

Ráðuneytið gagnrýndi Stál-
skip og Fiskistofu
Togari Stálskipa var seldur til Rússlands, 
en kvótann keyptu Síldarvinnslan, sem 
að stórum hluta er í eigu Samherja, og 
tveggja fyrirtækja annarra.

Sjávarútvegsráðherra taldi ekki tilefni 
til að grípa inn í söluna á kvótanum úr 
Hafnarfirði, en hann hefur þó heimild 
til þess í lögum. Ráðherra vísaði meðal 
annars til umsagnar Byggðastofnunar 
um málið, en fjallað var um hana hér 
í blaðinu fyrir nokkru. Stofnunin taldi 
það ekki hafa teljandi áhrif á Hafnarfjörð 
og bróðurparturinn af aflaheimildunum 
yrði seldur úr bænum. Þessu er Hafnar-
fjarðarbær verulega ósammála og hefur 
bæjarráð lýst verulegum vonbrigðum 
með ákvörðun ráðherrans. Hagsmunir 

Hafnarfjarðarbæjar geti numið frá 
tugum og upp í hundruð milljóna króna 
í tekjur, auk þess sem brotthvarf kvótans 
hafi mikil áhrif á umsvif í bæjarfélaginu.

Kvóti Stálskipa nam yfir einu prósenti 
af heildarkvótanum á Íslandsmiðum.

Vestmannaeyjabær vann nýlega mál 
fyrir héraðsdómi þar sem gengið var 
framhjá forkaupsrétti bæjarins. Það 
mál snerist um kaup á útgerðinni Berg-
ur-Huginn til fyrirtækja sem tengjast 
Samherja. 

Í ákvörðun sjávarútvegsráðherra voru 
Stálskip gagnrýnd fyrir að hafa ekki gert 
Fiskistofu skýra grein fyrir því fyrirfram 
að til stæði að selja kvótann. Einnig er 
Fiskistofa gagnrýnd fyrir að hafa ekki 
tilkynnt framsal aflaheimildanna til 
ráðherra, en það ber samkvæmt lögum 
að gera, ef fimmtungur eða meira af 
aflaheimildum er seldur úr bæjarfélagi. Í 
tilviki Hafnarfjarðarbæjar er um að ræða 
næstum allan kvóta í sveitarfélaginu. 

Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í 
Garða bæ og varabæjarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins.

María Grétarsdóttir, fulltrúi M-lista 
fólksins í bæjarstjórn Garðabæjar.

Frosti Sigurjónsson.





4 22.  ÁGÚST 2014

HAFNARFJÖRÐUR / gARÐAbæR
15. 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

Stundum tala stjórnmálamenn með ólíkum hætti eftir því hvort þeir eru í 
meirihlutasamstarfi eða í stjórnarandstöðu. Það getur átt sér málefnalegar 
skýringar. Í stjórnarandstöðu eru menn í rauninni aðeins talsmenn sjálfra 
sín, en þegar í meirihluta er komið verður fólk að koma fram sem ábyrg 
stjórnvöld. Stundum eru skýringarnar aðrar.

Verið er að ganga frá endurfjármögnun á skuldum Hafnarfjarðarbæjar.

Ákveðið var á fundi bæjarráðs á dögunum að ganga frá endurfjármögnun á 
skuldum bæjarfélagsins. Þetta kemur í framhaldi af því sem fyrri meirihluti 
ákvað í reynd snemma í vor og raunar fyrr á síðasta kjörtímabili, við litla 
hrifningu sjálfstæðismanna og raunar í fullkominni andstöðu við þá.

Það er einmitt málið. Gerður er samningur um gjaldeyrisvarnir við Íslands-
banka. Hann á að draga úr gjaldeyrisáhættu Hafnarfjarðarbæjar og er kannski 
bara hið besta mál. Og þó.

Trúnaður ríkir um samninginn að því er virðist og mega óbreyttir bæjarbúar 
ekki vita um vaxtakjör bæjarins. Nú er það þannig með skuldir íslenska ríkis-
ins að hægt er að skoða kjör á þeim, t.d. á vefnum lanasysla.is og sömuleiðis 
kjör á skuldabréfum sveitarfélaga sem skráð eru í Kauphöll. Af hverju mega 
bæjarbúar ekki vita þetta?

Það er kannski önnur saga, en þessi er um tvær tungur.

Núverandi stjórnarandstaða í bæjarstjórn Hafnarfjarðar er nýkomin úr 
meirihluta og stjórnarandstöðutökin einkennast að einhverju leyti af var-
færni. Minnihlutinn tekur undir í sérstakri bókun að trúnaður eigi að ríkja um 
þessi vaxtakjör, þar sem þau snerti „ríka viðskiptalega hagsmuni viðsemjanda 
bæjarins, í þessu tilviki Íslandsbanka.“

Þegar sjálfstæðismenn voru í minnihluta kvað við talsvert annan tón í þessum 
efnum. Þá var bókað í sams konar máli:

„Þá er óviðunandi og ólýðræðislegt að svo mikill trúnaður ríki um kjör og 
önnur ákvæði samningsins að bæjarbúar verði ekki upplýstir um innhald 
hans og að afgreiðsla samningsins hafi farið fram fyrir luktum dyrum. Þess 
vegna greiddu sjálfstæðismenn atkvæði á móti samningnum.“

Þessi bókun var gerð fyrir hönd bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins en í þeim 
hópi voru þá Rósa Guðbjartsdóttir, oddviti og formaður bæjarráðsins sem 
afgreiddi málið í vikunni, Kristinn Andersen og Helga Ingólfsdóttir. 

Finnast þeim eigin gjörðir vera „óviðunandi“ og „ólýðræðislegar“? Finnst 
þeim þau hafa gert samning „fyrir luktum dyrum“? Hafa þau upplýst bæj-
arbúa um vaxtakjör og annað sem þennan samning varðar? Greiddu þau 
atkvæði gegn þessum mikilvægu aðgerðum í þágu fjármála bæjarfélagsins 
eins og þau gerðu þá?

Svarið við öllum þessum spurningum er nei.

Einhver hefði kallað þetta að tala tungum tveim, eða segja eitt og gera annað. 
Eitt í stjórnarandstöðu og annað í stjórn.

Það er sjálfsagt og mikilvægt að þeir sem sitja í minnihluta hverju sinni séu 
gagnrýnir á ákvarðanir meirihlutans og veiti honum aðhald. En stjórnarand-
staða á ekki bara að vera upphrópanir út í bláinn.

Stundum geta vissulega verið málefnalegar ástæður fyrir því að þeir sem 
taka við eftir tímabil stjórnarandstöðu lenda óhjákvæmilega í að taka þátt í 
að framkvæma eitthvað sem aðrir höfðu áður ákveðið. Það gæti til dæmis 
átt við að leiða til lykta framkvæmdir sem boðnar voru út eða byrjað á, áður 
en viðkomandi tóku við.

Á slíkt við í þessu máli? Nei, er enn svarið. 

Lærdómurinn er sá að sjálfstæðismenn hefðu kannski átt að æpa aðeins minna 
á meðan þeir voru í stjórnarandstöðu að öðrum kosti að tileinka sér sjálfir 
þau vinnubrögð sem þeir gerðu kröfu um hjá öðrum, fyrir aðeins fáeinum 
vikum síðan. Nefnilega fyrir kosningar.

Ingimar Karl Helgason 

Tungur tvær

Leiðari

Auglýsingasíminn er 578 1190

Rannsókn á frístundaheimilum í Hafnarfirði:

Eitt barn af hverjum tíu 
verður fyrir einelti
Níu prósent hafnfirskra foreldra 

sem eru með börn á frístunda-
heimilum bæjarsins svara því 

játandi þegar þau eru spurð hvort börn 
þeirra hafi orðið fyrir einelti á frístunda-
heimilinu.

Þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem 
Kolbrún Þ. Pálsdóttir og Vanda Sigur-
geirsdóttir á menntavísindasviði Há-
skóla Íslands, unnu fyrir Íþrótta- og 
tómstundanefnd Hafnarfjarðar, en þar 
var lagt mat á starfsemi frístundaheimila 
og félagsmiðstöðva í bænum.

Kolbrún og Vanda fjalla um margt sem 
viðkemur efninu í skýrslunni sem telur 39 
síður, með fylgiskjölum. Meðal annars er 
fjallað um upplifun bæði barna, foreldra 
og starfsfólks.

„Niðurstöðurnar vekja nokkrar 
áhyggjur, en um 18% foreldra telja að 
barninu sínu líði ekki vel á frístundaheim-
ilinu,“ segir þær í skýrslunni. Þá telji 22 
prósent foreldra til viðbótar að barnið sitt 

sé ekki ánægt. Yfir 300 foreldrar svöruðu 
rafrænni könnun þeirra.

Í skýrslunni er fjallað um aðstöðuleysi 
sem geti orðið til að auka hávaða og áreiti 
sem auki álag á börn. Að þekkingu starfs-
fólks á fötlun eða hegðunarerfiðleikum 
barna sé stundum ábótavant. Einnig um 
manneklu, mikla starfsmannaveltu, lítinn 
undirbúningstíma starfsfólks.

Í könnun hjá foreldrum kom einnig 
fram að ánægja með frístundaheimilin 
fer líka vaxandi. Þannig var 51 prósent 
foreldra ánægt með frístundaheimilin árð 
2012 en um 60 prósent nú, svo dæmi sé 
tekið.

Í skýrslunni eru lagðar fram ýmsar 
leiðir til úrbóta. Til að mynda að efla sam-
starf foreldra og frístundaheimila og auka 
upplýsingaflæði. Einnig að auka samstarf 
við íþróttafélög og æskulýðsstofnanir, 
bæta húsnæði og aðstöðumál auk þess 
að finna leiðir til að bæta líðan barna á 
frístundaheimilum, svo nokkuð sé nefnt.

Þá er bent á að enda þótt frístunda-
heimili séu í boði fyrir 1.-4. bekk, þá séu 
þau áberandi minna nýtt fyrir 3ju bekk-
inga en hina yngri, og næstum ekkert í 
fjórða bekk. Þá skorti sambærilega þjón-
ustu fyrir 10-12 ára börn, en eftir það hafi 
þau almennt nokkuð greiðan aðgang að 
þjónustu félagsmiðstöðva.

Fulltrúar bæjar úr Bjartri framtíð
Nýkjörnir fulltrúar Bjartrar fram-

tíðar í Hafnarfirði í bæjarstjórn, 
nefndum og ráðum hafa notað sum-
arið til að kynna sér og læra á ný hlut-
verk. Héðan eftir sem hingað til er það 
ásetningur okkar að breyta landslagi og 
umræðu í hafnfirskri bæjarmálapóli-
tík. Loforðalisti okkar fyrir kosningar 
var afar stuttur, en til viðbótar við 
gildi þau sem Björt framtíð byggir á 
gáfum við þau loforð ein að vinna af 
heilindum, hlusta á bæjarbúa, vanda 
okkur í hvívetna og gera Hafnarfjörð 
skemmtilegri. 

Meirihlutamyndun
Að loknum kosningum lenti Björt 
framtíð í lykilstöðu við myndun 
nýs meirihluta. Eftir árangurslausar 
viðræður við alla aðra flokka um 
möguleika á breyttu samstarfi innan 
bæjarstjórnar, án skilgreinds meiri- eða 
minnihluta, varð niðurstaðan sú að 
ganga til meirihlutasamstarfs við Sjálf-
stæðisflokk. Samstarfið hefur farið vel af 
stað og við erum bjartsýn á framhaldið.

Í samstarfssáttmála nýs meirihluta 
getur að líta þær áherslur sem móta 
munu bæjarmálin á næstu fjórum árum. 
Sáttmálanum er ætlað að vera lifandi 
plagg enda margt sem getur gerst á einu 
kjörtímabili. Ábyrgð og aðgengileiki í 
áhugaverðum framtíðarbæ eru megin-
áherslur, auk þess sem dregin eru fram 
einstök verkefni sem sett eru á dagskrá. 
Þegar hefur nú verið lokið við eitt af 

þeim verkefnum, sem var að auglýsa 
eftir – og ráða – bæjarstjóra.

Ráðningarferli bæjarstjóra
Í samræmi við samþykkt bæjarstórnar, 
fól bæjarráð þriggja manna valnefnd 
framkvæmd ráðningar bæjarstjóra. 
Nefndina skipuðu oddvitar Bjartrar 
framtíðar, Sjálfstæðisflokks og Samfylk-
ingar, sem í þessu samhengi var fulltrúi 
minnihluta bæjarstjórnar.

Nefndin undirbjó starfsauglýsingu og 
skipulagði ráðningarferlið, fyrst ein og 
síðan með fulltrúum ráðningastofu sem 
valin var á grundvelli tilboða. Ferlið var 
síðan býsna hefðbundið, með forvinnu 
ráðningarstofu, fyrstu viðtölum og 
síðan þrengingu þess hóps sem áfram 
var rætt við. Valnefndin tók fullan þátt 
í þessu og sat síðan frekari viðtöl við 

umsækjendur. Nefndin skilaði niður-
stöðu sinni, að vísu ekki einróma, til 
bæjarráðs og brátt tekur nýr bæjarstjóri 
til starfa.

Björt framtíð í Hafnarfirði er afar sátt 
við niðurstöðu ráðningarferlisins, enda 
alveg ljóst að markmið okkar um að 
ráða til starfsins einstakling með viðeig-
andi menntun, umfangsmikla reynslu 
og innsýn í sveitastjórnarmál gekk fylli-
lega eftir. Við bjóðum Harald Líndal 
Haraldsson hjartanlega velkominn til 
starfa og hlökkum til samstarfsins.

Hafnarfjörður og  
umheimurinn
Verkefni næstu mánaða og ára verða 
fjölbreytt og ólík. Mikilvægt er að öll 
mál séu skoðuð í samhengi og byggð á 
skýrri framtíðarstefnu. Það skiptir líka 
höfuðmáli að bæjarstjórn Hafnarfjarðar 
standi dyggan vörð um hlut bæjarins 
í atvinnu-, byggðar- og landfræðilegu 
tilliti innan höfuðborgarsvæðisins og 
landsins alls. Fjölbreytileiki byggðar 
og atvinnu í Hafnarfirði eru gæði sem 
okkur ber að standa vörð um. Hér eru 
miklir möguleikar til framtíðar sem 
nýta má betur bænum til hagsbóta. Ef 
við ætlum að ná árangri verðum við 
að einbeita okkur að því að sóa sem 
minnstum tíma í innbyrðis átök, finna 
frekar samnefnarana, efla samstöðuna 
og nýta kraftana til uppbyggingar.

Það er markmið kjörinna fulltrúa 
Bjartrar framtíðar.

Höfundur er
Guðlaug Kristjánsdóttir

Forseti bæjarstjórnar  
Hafnarfjarðarbæjar og oddviti 

Bjartrar framtíðar

Þessar myndir eru í skýrslunni, en þær sýna að 9% foreldra svara því játandi að barnið sitt hafi orðið fyrir einelti 
(mynd t.v.) og hin myndin sýnir svör foreldra um ánægju barna á frístundaheimilum borið saman við árið 2012. Hvort 
tveggja er áhyggjuefni að mati skýrsluhöfunda.

Hafnafjarðarbær rekur sjö tómstunda-
miðstöðvar sem hafa yfirumsjón með 
starfsemi alls átta frístundaheimila og 
sjö félagsmiðstöðva. Starfsfólk telur 
um 120 manns: 63 starfsmenn starfa á 
frístundaheimilum og 58 starfsmenn á 
félagsmiðstöðvum. Deildarstjórar ÍTH 
á skrifstofu tómstundamála eru tveir. 

Hátt í sjö hundruð hafnfirsk börn 
eru á frístundaheimilunum samkvæmt 
skýrslunni og á vel á annað þúsund 
krakka krakkar eru í 8.-10. bekk í 
grunnskólum bæjarins og tæplega 
1.100 í 5.-7. bekk.



FLOTTAR OG LITRÍKAR
VÖRUR fyrir heimilið
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Kerti frá 390,-

Servíettur
590,-

Kertastjakar ýmsir litir
390,-

Vasi 5.990,-

Loftljós ýmsir litir 7.990,-
Lampar ýmsir litir 5.990,-

Vasi 5.990,-

Vasi 8.990,-

Vasi 5.990,-

Vasi 6.990,-

Vasi 6.990,-

Vasi 2.990,-

Polo hornsófi 149.900,-

20% afsláttur. Kommóða 99.900,- nú 79.920,-
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Hver er stærsti sigur þinn?
Enn sem komið er það útskriftin úr 
Háskólanum í vor ásamt Íslandsmeist-
aratitlunum.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Að sjálfsögðu handbolti og yfirleitt 
flestar íþróttir. Einnig finnst mér 
gaman að baka en annars allt þetta 
helsta, útivera, vera með fjölskyldu og 
vinum, tíska og förðun. Ég er t.d. að 
fara hefja nám í förðunarfræði sem mig 
hefur lengi langað til að gera.
Hver er þinn helsti kostur?
Þrautseigja
En galli?
Heima hef ég heyrt að ég sé svolítil 
prinsessa, en ég veit ekki hvað þau eru 
að tala um.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Dynjandi í Arnarfirði
En í Hafnarfirði?
Hvaleyrarvatn
Eftirlætis íþróttafélag?
Uppeldisfélagið á nú alltaf sérstakan 
stað hjá manni.
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
Ég þurfti nú að athuga það en það 
stendur 683.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Hún Queen B fær mig alltaf til að dilla 
mér.
Uppáhaldsmatur og drykkur?
Ég fæ mér ósjaldan Hamingjuhumar-
bökuna á Saffran en humar er eitt það 
besta sem ég fæ. Og vatnið er besti 
drykkurinn.
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Það sem ég hef lítið lesið annað en 
námsbækur undanfarin ár þá fannst 
mér Corporate Governance einstaklega 
skemmtileg og fróðleg bók.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?

Ég verð að viðurkenna ég er allgjört 
þáttanörd og fylgist vel með þeim á 
netinu.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Þegar ég var yngri vildi ég verða tann-
læknir, þangað til í uppgötvaði að 
engum finnst gaman að fara til tann-
læknis.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Það var í Ecco skóbúðinni en amma og 
afi áttu þá skóverslun lengi vel. Núna 
starfa ég hinsvegar í Actavis og líkar 
það sérlega vel.
Af hverju viðskiptafræðin?
Ég fann mig vel í viðskiptafræðinni 
í Flensborg enda ótrúlega góður og 
skemmtilegur kennari hann Stefán 
Örn sem kennir flest viðskiptafræðileg 
fög þar. Þar ákvað ég að halda áfram 
með viðskiptafræði enda fræðigrein 
sem opnar inn á margt fyrir mann í 
framtíðinni.
Af hverju handboltinn?
Tvær bestu vinkonum mínar byrjuðu 
að æfa handbolta þegar við vorum 7 
ára, svo ég ákvað að fara bara líka og 
sé ekki eftir því.
Ef þú værir ekki á fullu í handbolta, 
værir þú í íþróttum, eða hvað tækirðu 
þér fyrir hendur?
Líkamsrækt er hluti af mínum lífstíl 

svo ég myndi alltaf finna mér eitthvað 
að gera í tengslum við það. T.d. hef ég 
gaman af spinning, pilates eða að fara 
bara út að hlaupa.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Ég verð að segja að foreldrar mínir eru 
til fyrirmyndar í einu og öllu sem þau 
taka sér fyrir hendur og hef ég ávalt 
getað leytað til þeirra.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Hafnarfjörð?
Fagurt og gott mannlíf.
Að því sögðu, hvað mega bæjaryfir-
völd gera betur?
Hér hefur verið frábær þróun í mann-
lífinu í bænum og má sú þróun halda 
áfram.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Þar verð ég að segja afmælisdagar 
fjölskyldumeðlima en mér þykir alltaf 
gaman þegar við komum saman öll 
fjölskyldan til að gleðjast.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Má segja, borða ís ?
Nei nei, mér finnst skemmtilegast að 
vera í góðra vina hóp eða með fjöl-
skyldu, að gera allt eða ekkert.
Leiðinlegast?
Ég verð að segja að fara til tannlæknis 
er ekkert það skemmtilegasta sem ég 
geri, annars finnst mér einnig ótrúlega 
leiðinlegt að bíða í röð.
Hvað er svo framundan hjá Sigríði 
Arnfjörð Ólafsdóttur?
Ég ákvað loksins að láta það eftir mér 
og skráði mig í nám í MoodMakeUp 
School, get ekki beðið eftir að byrja !
Lífsmottó:
Brostu framan í heiminn og þá brosir 
heimurinn framan í þig og það hefur 
reynst vel.

6

Sigríður Arnfjörð Ólafsdóttir:

Sér ekki eftir að hafa byrjað í handboltanum
Sigríður Arnfjörð Ólafsdóttir býr í Norðurbænum í Hafnarfirði. Hún hefur 
lengi staðið í markinu hjá FH í handboltanum og er snúin aftur heim, eftir 
nokkur ár hjá Val og varð Íslandsmeistari síðasta vor. Sigríður fæddist á 
Patreksfirði en kom í Fjörðinn fimm ára og hefur búið hér síðan. Hún er 
viðskiptafræðingur að mennt, útskrifaðist frá HR í sumar, en áhuginn á 
viðskiptafræðinni varð til í Flensborg. Hins vegar ætlar hún í förðunarfræði 
í haust, og verður auk þess á fullu í markinu hjá FH. Sigríður Arnfjörð 
Ólafsdóttir er í yfirheyrslunni að þessu sinni. 

Samningur við FH handsalaður. Við útgáfu blaðs stúdenta í HR.

Ásamt góðum vinkonum í afmæli.

Á þjóðhátíð í Eyjum í góðum hópi.

Skálað fyrir útskrift.
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menningin

Stuð á 
harmon-
ikkuballi
Bræðurnir Sigurður, Rúnar og 

Sævar Hannessynir ásamt 
Gunnlaugi Valtýssyni stóðu 

fyrir harmonikkutónleikum og 
dansleik í glaðasólskini í garði Ísa-
foldar í Garðabænum á dögunum. 
Sigurður Hannesson, einn af fjöl-
mörgum velvildarmönnum Ísafoldar, 
hefur staðið fyrir ýmsum skemmti-
legum viðburðum á Ísafold sem er afar 
vel metið. Íbúar og starfsfólk Ísafoldar 
nutu tónlistarinnar úti í sólskininu, 
eins og sjá má á þessum myndum af 
vefsíðu Ísafoldar.

Dramatík með kolsvörtum húmor
„Ég held að allstaðar í heiminum sé erfitt að vera listamaður og lifa á því, 
og ég er ekki viss um að Ísland sé mjög frábrugðið öðrum löndum.“ segir 
Aríel Jóhann, nemandi í tæknivinnslu við Kvikmyndaskóla Íslands. „Ísland 
hefur sína kosti og galla fyrir kvikmyndagerðarmenn, en það eru einmitt 
þeir sem gera okkur að íslenskum kvikmyndagerðarmönnum með okkar 
sérstöðu, einstöku þolinmæði, bjartsýni og þrautsegju. Maður þarf að vera 
nett geðveikur til að vera kvikmyndagerðarmaður til að byrja með. Með 
íslenskri veðráttu verður geðveikin bara meiri.“ Aríel er einn þeirra þriggja 
sem fékk úthlutað styrk úr Hvatningasjóði ungra listamanna í Garðabæ 
árið 2014. Styrkurinn er veittur árlega og geta hópar og einstaklingar á 
aldrinum 15-25 ára, búsettir í Garðabæ, sótt um fyrir hvers kyns verkefnum 
eða listviðburðum.

„Lifandi boxpúði“
Aríel hlaut styrk til að vinna að nýrri 
stuttmynd í sumar. Myndin ber titil-
inn „Sól“ og fjallar hún um samnefnda 
stelpu á tvítugsaldri. „Hún er leigð út 
af systur sinni sem einskonar „lifandi 
boxpúði“, í þeim tilgangi að vera útrás 
fyrir blæti ýmissa karla, og er þeim því 
leyft að berja hana til óbóta. Þetta er ein 
af mörgum ólöglegum gróðraleiðum 
systranna til að borga fyrir aðstæður 
sínar, en móðir systranna liggur í dái 
eftir hjartaáfall, afleiðingar hrikalegs 
drykkjulífernis.“

Nú þegar eru leikararnir Þóra Kar-
ítas, Unnsteinn Garðason og Pétur 
Óskar Sigurðsson tengdir verkefn-
inu. Framleiðendur eru Aríel Jóhann, 
Sigurður Anton og Silja Ástudóttir, 
en sagan er upprunalega eftir Sigurð 
Anton.

Hoppar út í djúpu laugina
Aríel segir það mikinn heiður að hljóta 
styrkinn og þar með traust og trú þeirra 
sem sitja í stjórn menningarsjóðs Garða-
bæjar. Það sé ekkert sem hann hefur jafn 
mikla ástríðu fyrir og kvikmyndagerð og 
verkefnið gefi honum frelsi til að skapa 
myndina á þann hátt sem hann þurfi. 
Hann kjósi að gera dramatískar myndir 
með kolsvörtu gríni, sem sýni grófar og 
jafnvel ógeðslegar hliðar á mannlegu 
eðli. „Ekki beint hinar týpísku léttmetis 
myndir, heldur ekki auðveldustu mynd-
irnar í framkvæmd - en ég lærði snemma 
í þessu námi að best væri að hoppa beint 
út í djúpu laugina. “Aríel segir styrkinn 
frá Garðabæ hafa hjálpað mjög, en nóg 
sé eftir af framleiðsluferlinu. „Við erum 
enn að safna styrkjum til að fjármagna 
myndina, en þetta er stærsta stuttmynd 
sem ég hef gert hingað til.“

Ekkert er ómögulegt
Að sögn Aríels eru aðstæður í Kvik-
myndaskóla Íslands vel til þess fallnar 
að leyfa listamönnum að blómstra. Það 
að hann skuli hafa haft þolinmæði og 
hugrekki til að halda áfram í kvik-
myndagerð þakkar hann stuðningi 
kennaranna. „Þar ber helst að nefna 
Sindra Þórarins, Jonney Devaney & 
Ágústu Margréti - en líka andinn úr 
bransanum sem endurrómar í skól-
anum; Ekkert er ómögulegt.“

Hræðilegt að velja
Aríel forðast að sérhæfa sig of mikið 
innan kvikmyndagerðarinnar þar sem 
honum finnst flest störf henni tengd 
vera áhugaverð. Hann hefur fram til 
þessa skrifað nokkur handrit, framleitt, 
leikstýrt, tekið upp og klippt myndir, 
auk þess að hafa lært grunninn í hljóð-
og eftirvinnslu. „En ef í einhverjum 
hræðilegum heimi, ég yrði að velja eina 
grein og skilja hinar eftir, myndi ég 
þó velja leikstjórn… eða kvikmynda-
töku.“ Auk fjölda verkefna innan Kvik-
myndaskólans hefur Aríel gert þrjár 
stuttmyndir og var sú nýjasta, Tönn 
fyrir tönn, frumsýnd á kvikmynda-
hátíðinni Reykjavík Shorts & Docs í 
apríl síðastliðnum. Þá vann hann að 
stuttri heimildamynd í samstarfi við 
Possunt og Össur, um Helga Sveins-
son gullverðlaunahafa í spjótkasti á 
Heimsmeistaramóti fatlaðra 2013.

Mikil gróska
Aríel segir stefnuna vera að búa til 
kvikmyndir það sem eftir, en segist 
þó ekki ætla flytja út fyrir landsstein-
anna til að svo megi verða „Mér dytti 
ekki til hugar að flytja út, og miðað við 
gróskuna í kvikmyndagerð á síðustu 
árum, þá finndist mér það líka út í hött. 
Með tilkomu Bjarnfreðarson, Svartur á 
leik, og nú síðast Vonarstræti, erum við 
að sýna heiminum hversu stórkostlegt 
íslenskt bíó er orðið, og hef ég gífurlega 
mikla trú á bransanum hér á landi.“ 

Skrautlegar æfingar 
Enda þótt Aríel vilji helst vinna við 

fagið sitt öllum stundum þá telur hann 
sig vera afar lánsaman að deila fram-
tíðar atvinnugreininni með ungum 
syni sínum sem hann eignaðist áður 
en hann vissi fyllilega hvað hann vildi 
verða. „Ólíkt mörgum listamönnum 
sem ég þekki, þá get ég ekki fókusað 
allri minni orku og einbeitingu í 
listina - ég sinni syni mínum Krumma 
líka og er hann alltaf númer eitt í mínu 

lífi, nákvæmlega eins og ég var fyrir 
frábærum foreldrum mínum. Þó það 
hefur boðið upp á nokkrar skrautlegar 
leikaraæfingar með Krumma minn í 
eftirdragi, þá hefur okkur einhvern-
veginn tekist að láta það virka.“

Von er á að Sól verði fullkláruð 
og frumsýnd í lok ársins. Hægt er að 
fylgjast með á facebook.com/solstutt-
mynd.

Hildur  
björgvinsdóttir

„Við erum enn að safna styrkjum til að fjármagna myndina, en þetta er stærsta 
stuttmynd sem ég hef gert hingað til,“ segir Ariel Jóhann.
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ATH. SVEITARFÉLÖG NIÐURGREIÐA NÁMSKEIÐ SEM ERU 10 VIKUR OG LENGUR

KLIFIÐ!
SKAPANDI NÁMSKEIÐ HAUST 2014

TÓNLIST
· Söngnámskeið
· Gítarnámskeið
· Trommunámskeið
· Bassanámskeið
· Raftónlist
· Lífsgildi og söngur
  Gleym mér ei

DANS
· Ballett
· Jazzdans
· Nútímalistdans
· Dans fyrir stráka
· Zumba Kid
· Aqua Zumba
· ADHD Hreyfismiðja
  fyrir stráka 13-16 ára

LISTIR
· Myndlistarnámskeið
· Teikning og manga
· Hreyfimyndagerð
· Leiklist 7-12 ára
  Leynileikhúsið

SKÖPUN
· Litli uppfinningaskólinn
· Vísindanámskeið
· Víkingasmiðja
· Hlutverkasmiðja og spunaspil
· Fjársjóðsleitin 
  Sjálfstyrkingarnámskeið
· Eflandi kennslufræði
· Skapandi skrif fyrir skólafólk

Hringhellu 2
221 Hafnarfjörður

Hrísmýri 8
800 Selfoss

Malarhöfða 10
110 Reykjavík

Berghólabraut 9
230 Reykjanesbær

Sími 4 400 400
www.steypustodin.is

4 400 400
4 400 600
4 400 630
4 400 573

Steypustöðin óskar Hildi og Rúnu 
til hamingju með bekkinn Klett

Klettur er steinsteyptur útibekkur sem  hentar 
vel í almenningsrými og einkagarða

Útibekkur sem hentar vel í 
almenningsrými og einkagarða 

Grapevine, í samstarfi við Hönnunarmiðstöð og  dómnefnd sem 
 skipuð er aðilum frá Listaháskóla  Íslands, Hönnunarmiðstöð, 
verslunar eigendum í Reykjavík og  fleirum, veitti Rúnu Thors 
vöruhönnuði og Hildi Steinþórsdóttur arkitekt viðurkenninguna 
Award of Excellence fyrir hönnun Kletts.

• Bekkur með tvær setstöður
• Styrkur, ending og falleg hönnun
• Klettur er til í þremur steypulitum
• Hægt er að fá Klett sérmerktan sveitarfélagi
• Íslensk hönnun

Runner Up
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Uppskerutími
Haustin eru frábær tími fyrir 

okkur sem elskum mat. Þá 
fáum við glænýtt og ófrosið 

lambakjöt, svo ekki sé nú talað um 
innmat og slátur. En við fáum líka 
aldrei meira af fersku íslensku græn-
meti. Samkvæmt meðfylgjandi græn-
metisdagatali sem fengið er frá Sölu-
félagi grænmetisbænda, er hægt að fá 
22 tgundir af nýju íslensku grænmeti 

í september. Þá bætist rauðkálið við 
sem ekki er á boðstólum í ágúst. Þá 
fást„bara“ 21 tegund af fersku íslensku 
grænmeti. Rétt er að hafa í huga að 
hér er ekki um tæmandi eða fullkomið 
yfirlit að ræða.

Sjarmi árstíðarinnar
Eitt af aðalsmerkjum hefðbundinnar 
og staðbundinnar matreiðslu er að 

hverjum árstíma fylgir sinn sjarmi og 
sinn matur. Í ítölsku og frönsku eldhúsi 
er þetta afskaplega mikilvægt og eins 
í hinu nýja norræna eldhúsi. Við Ís-
lendingar erum stöðugt að verða betur 
meðvituð um mikilvægi þess að hlúa 
að því sem íslenskt er og gefa hverjum 
árstíma sitt pláss á matarborðinu. 
Það er ekki endilega eðlilegt að geta 
fengið fersk jarðaber allan ársins hr-
ing sem búið er að fljúga hingað yfir 
hálfan hnöttinn. Jarðaberjabændum á 
Íslandi hefur fjölgað upp á síðkastið og 
frameitt magn aukist til muna. Hægt er 
að fá ný íslensk jarðaber frá því á vorin 
og fram á haustið. Svo eru líka ræktuð 
hér hindber sem fást frá júní og fram 
í september. 

Innlent eða innflutt
Með aukini ylrækt er hins vegar margt 
sem hægt er að fá hér allan ársins hr-

ing. Við erum sjálfum okkur nóg um 
gúrkur, hvort sem er sumar, vetur, vor 
eða haust. Tómatar í ótal afbrigðum eru 
líka framleiddir í gróðurhúsum hér allt 
árið og hið sama má segja með papr-
íkur. Sú framleiðsla dugar hins vegar 
ekki svo við flytjum talsvert inn. Við 
flytjum líka inn talsvert af salati þótt 
það sé framleitt hér í 52 vikur á ári. 
Kartöflum eigum við líka nóg af og gul-
rótum líka - en samt flytjum við inn til 
viðbótar. Svo eru það íslensku spepp-
irnir. Þeir eru auðvitað strangt til tekið 
ekki grænmeti, þótt hefðbundið sé að 
flokka þá sem slíka. Þeir eru ræktaðir 
allt árið á Flúðum og sú ræktun er bæði 
tæknivædd og umhverfisvæn. 

Útigrænmetið seinna  
á ferðinni
En svo eru nokkrar tegundir sem 
við fáum bara á bara síðsumars og á 
haustin. Iceberg, hvítkál, spergilkál, 
sellerí og hnúðkál eru nokkrar af 
þeim íslensku tegundum sem vert er 
að nefna. Kristín Linda Sveinsdóttir 
hjá Sölufélaginu segir að í ár sé úti-
grænmetið seint á ferðinni. „Sumarið 
byrjaði mjög vel en svo ringdi mikið, 
sérstaklega á Suðurlandi þar sem mesta 
útiræktunin er. Það er því allt heldur 
seinna á ferðinni í ár en venjulega.“ 
Þetta þýðir hins vegar ekki að við fáum 
ekkert haust-grænmeti. Það er reyndar 
þegar farið að sjást í verslunum, bara í 
minna magni en oft áður. Kristín Linda 
segir að eftirspurnin sé mikil og svo 
virðist sem það sé ákveðin vakning hjá 
neytendum. „Grænkál og spínat eru 
til dæmis að sækja mjög í sig veðrið,“ 
segir hún. 

Hnúðkálið í lægð
Eitt af því sem virðist ætla að verða til í 
minna magni þetta haustið en oft áður 
er hnúðkál. Það er eitt af þessum litlu 
leyndarmálum. Hnúðkál er einstak-
lega hollt og mjög gott. Það getur til 
að mynda verið frábær tilbreyting 
að ofnbaka blöndu af rótarávöxtum; 
hnúðkáli, rófum, gulrótum og jafn-
vel sætum kartöflum, og hafa í staðin 
fyrir þessar venjulegu kartöflur. Hins 
vegar er matarblaðamaður hrifn-
astur af hnúðkálinu hráu. Þá er best 

að skera það niður við upphaf elda-
mennskunnar og leyfa því að „anda“ á 
meðan maður gerir allt hitt. Við þetta 
breytist hnúðkálið og verður mýkra og 
bragðbetra. En nú er hætta á að hnúð-
kál verði af skornum skammti í haust 
vegna tíðarfarsins. 

Grípum grænmetis gæsina
Matarblaðamaður mælir með því að 
fólk vandi sig við að velja nýtt íslenskt 
grænmeti þetta haustið og njóti þannig 
þess sem landið okkar hefur okkar 
hefur upp á að bjóða. Frosnar pitsur eru 
fínar ef ekkert annað er að hafa, En nú 
er tími allsnægtanna að ganga í garð. 
Það er mikilvægur hluti af ábyrgum 
lífsstíl að velja sér mat úr nágreninnu, 
sem ekki er búið að flytja yfir hálfan 
hnöttinn með tilheyrandi orkunotkun 
og kolefnisfótspori. Svo erum við líka 
svo heppin að geta gengið út frá því 
sem vísu að íslenskt grænmeti, eins og 
reyndar allar íslenskar landbúnaðar-
afurðir og fiskur, er að mestu laust við 
lyf og eiturefni. Það eru forréttindi að 
búa við slíkt. Stóra málið er hins vegar 
að þetta eru góðar vörur og hráefni í 
góðan mat. Frægur kokkur sagði ein-
hverju sinni, matur verður aldrei betri 
en hráefnið sem þú notar í hann. Og 
hana nú!

Fullt 
af nýju 

efni!

Skólavefurinn.is

LUNDINN  & HVALURINN 

Skólavefurinn.is

Bættu námsárangurinn!

matarsíða svavars
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Syrusson Hönnunarhús
Síðumúla 33

syrusson.is
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Frábær matarhátíð í Hafnarfirði
Um liðna helgi var haldin í 

fyrsta skipti matarhátíð í 
miðbæ Hafnarfjarðar. Mikið 

var að gerast eftir endilangri Strand-
götunni og á Thorsplani var breskur 
farandmarkaður sem seldi tyrkneskt 
sælgæti, ólífur og fleira góðgæti. Veðrið 
lék við bæjarbúa og aðra gesti og sólin 
bakaði menn jafnt og málleysingja. 
Mikið var við að vera, skottsala við 
Fjörð, veitingastaðir færðu sig út og 
götulistamen settu líka svip sinn á 

bæinn. Sjálfur stóð matarblaðamaður 
vaktini á laugardaginn og grillaði úr-
vals hamborgara ofan í í soltna Hafn-
firðinga. Í 

Verður örugglega  
fastur liður
Ingvar Björn Þorsteinsson, aðal skipu-
leggjandi hátíðarinnar, segir alla hafa 
verið yfir sig ánægða með niðurstöð-
una. „Gat ekki farið betur“ segir hann 
„troðfullur bær og mikil stemming.“ 

Þettta var í fyrsta skipti sem þessi hátíð 
er haldin en næsta víst að framhald 
verður á ef marka má viðtökurnar og 
mætinguna. Hvert sem litið var mátti 
sjá brosandi andlit. Segja má að það 
hafi verið stappfullt í bænum á laugar-
deginum og þó nokkur fjöldi fór líka 
ofan í bæ á sunnudaginn. Báða dag-
ana voru matartengdar bíósýningar í 
Bæjarbíóii. „Við erum þegar farin að 
huga að framhaldinu á næsta ári“ segir 
Ingvar Björn. 

Svavar 
Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is

Allir fengu að smakka.

Matarblaðamaður stóð vaktina.

Ekki vantaði áhugann.

Sumum þótti gott að læðast aðeins út úr mannfjöldanum.



Tökum að okkur alla alhliða 
innivinnu, hellulagnir 

og sólpallasmíði.

Hafðu samband!

Agnar S:6180233
Gunnar S:6180244
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Eldsneyti fyrir 
raunverulega baráttu
„Mér finnst ég oft skynja að fólk 
skilur ekki hvað verkalýðsfélögin eru 
að gera í dag. Þau eru kannski orðin 
dálítið trénuð og ekki mikill baráttu-
móður í mörgum leiðtogum. Þetta 
er eitthvað sem við viljum skoða og 
styrkja og fá kannski meiri grasrót-
arverkalýðsbaráttu,“ segir Viðar 
Þorsteinsson, einn aðstandenda 
Róttæka sumarháskólans, sem var 
haldinn í fjórða sinn nú á dögunum.
Skólinn hefur hefur verið haldinn á 
hverju sumri frá 2010 og verið haldinn 
í húsnæði ReykjavíkurAkademíunnar. 
Endurgjaldslaust er að sækja skólann 
og vinna kennarar og aðrir aðstand-
endur í sjálfboðavinnu.

Verkalýðsbarátta  
í brennidepli
Verkalýðshreyfingin og verkalýðsbar-
átta voru áberandi hjá Róttæka sum-
arháskólanum að þessu sinni. Í kynn-
ingu á námskeiðum sumarsins sagði 
meðal annars: „Verkalýðshreyfingin 
var á 20. öld í fararbroddi hreyfinga 
almennings gegn stéttaskiptingu og 
samfélagslegu óréttlæti, en í dag heyrist 
oft sagt að verkalýðshreyfingin sé ekki 
lengur lifandi afl í samfélaginu. Launa- 
og kjaramál eru þó í brennidepli í þjóð-
málaumræðunni á ný. Launahækkanir 
yfirmanna og auðmagnseigenda eru 
stjórnlausar á sama tíma og launafólki 
er gert að sætta sig við síversnandi kjör. 
Stjórnvöld hafa afskipti af eðlilegri 
kjarabaráttu og skerða rétt launafólks 
til verkfalla, og stórfyrirtæki í sjávarút-
vegi beita ofríki til að loka fjölmennum 
vinnustöðum á landsbyggðinni.“

Í Róttæka sumarháskólanum var 
litið á verkalýðsbaráttuna frá ýmsum 
sjónarhornum. Meðal annars fjallað 
fjallað um áskoranir sem mæta inn-
flytjendum og flóttafólki á vinnumark-
aði, fjögurra stunda vinnudag, öryggi 
kvenna í þjónustustörfum, sögu verka-
lýðshreyfingarinnar og helstu áskor-
anir, svo nokkuð sé nefnt. En umfjöll-
unarefnin eru fleiri, því einnig verður 
fjallað um umhverfisvernd, skapandi 
og fræðileg skrif og fötlunarfordóma, 
auk þess sem kvikmyndir verða sýndar 
og efni þeirra rætt. Bæði eru haldnir 
fyrirlestrar, sem hafa verið mjög vel 
sóttir í gegnum tíðina, og málstofur 
með áherslu á umræður.

Ekki að spekúlera  
út í loftið
„Ég vona að skoðanaskipti og hug-
myndavinna á Róttæka sumarháskól-
anum verði eldsneyti fyrir raunveru-
lega baráttu,“ segir Viðar.

- En hver er þörfin fyrir Róttæka 
sumarháskólan og hvaðan er hann 
sprotinn?

„Ég held að hún sé mjög mikill. Það 
er mikill áhugi fyrir því að fólk komi 
saman, setjist niður og pæli í hlutum,“ 
segir Viðar.

Viðar er sjálfur virkur þátttakandi í 
hefðbundnum fræðastörfum, en hann 
stundar doktorsnám í heimspeki. Hann 
segist lengi hafa haft áhuga á róttækum 
samfélagskenningum. „Mér fannst vera 
svolítið bil á milli fræða, kenninga og 

hugmynda annars vegar og svo akti-
visma,“ segir Viðar, en hann hefur 
líka tekið þátt í ýmiss konar aktivisma 
undanfarinn rúman áratug.

„Ég hafði einhverja draumóra um 
að í háskólum væri mikið um róttækni 
og gagnrýna hugsun,“ segir Viðar um 
upphaf eigin háskólanáms. „Ég var oft 
að leita að námskeiðum og kennurum 
sem gætu fært mér þetta,“ en leitin varð 
ekki mjög árangursrík.

„Háskólinn, ef ég tek bara dæmi af 
stjórnmálafræðinni, þá endurspeglar 
hún nánast fullkomlega kerfið eins 
og það er og veitir enga gagnrýna, 
utanaðkomandi sýn. Hver og einn 
stjórnmálaflokkur er nánast með sinn 
„hirðstjórnmálafræðing“. Fyrir þá sem 
vilja breytingar eða nýjungar er erfitt 
að vita hvar eigi að byrja,“ segir Viðar. 
Þar komi Róttæki sumarháskólinn til. 
„Margir eru að mennta sig sjálfir, nota 
netið, Youtube eða Wikipedia, en það 
kemur ekki í staðinn fyrir að setjast 
niður með öðrum, skiptast á þekkingu, 
heyra reynslusögur og tengja þetta svo 
við konkret aktivisma. Við erum ekki 
bara að sitja og spekúlera út í loftið.“

Lægð í vinstri róttækni
Viðar segist sjálfur ef til vill hafa haft 
rómantískar hugmyndir um háskóla 
sem róttækt fyrirbæri. Það hangi saman 
við sögur ’68 kynslóðarinnar, stúdenta-
uppreisnum og lýðræði innan háskóla. 
„En svo kom raunveruleikinn eiginlega 
aftan að manni. Það hefur verið mjög 
langur tími ákveðinna lægðar í vinstri 
róttækni, vegna nýfrjálshyggjunnar og 
alls þess. Við viljum vekja til lífsins rót-
tækari samfélagsgagnrýni. Fólk er farið 
að leyfa sér að hugsa meira um aðra 
valkosti en kapítalismann,“ segir Viðar.

Hann rifjar líka upp hrunið. „Það var 

vonbrigði fyrir marga. En það voru líka 
vonbrigði hvað eftirmál hrunsins voru 
eymdarleg að mörgu leyti og afhjúpaði 
að róttækt vinstra fólk þyrfti skýrari eða 
meira afgerandi hugmyndir um aðra 
valkosti. Þetta endurspeglast kannski í 
því að „endurreisn“ var aðal slagorðið. 
Við sem höfum verið í vinstri pólitík 
höfum verið í vörn og kannski ekki 
verið nógu dugleg að sýna fram á aðra 
valkosti og tala af sannfæringu fyrir því 
að annað væri mögulegt. Heimur sem 
ekki stjórnast af kapítalisma.“

Kveikir réttlætiskenndina
Þema Róttæka sumarháskólans í ár 
var verkalýðsbaráttan. Hvað réði þessu 
vali?

„Það er að hlaupa meira líf í verka-
lýðsbaráttu á Íslandi. Mér fannst það 
koma mjög skýrt fram þegar aðildar-
félög ASÍ höfnuðu kjarasamningum í 
vetur. Við höfum séð verkföll og meiri 
átök á vinnumarkaði en mörg undan-
farin ár. Fyrst eftir hrunið var fólk til-
búið til að sætta sig við kjaraskerðingu 
sem orðinn hlut. En eins og hefur 
komið í ljós á undanförnum vikum 
þá hafa stjórnendur og auðmagns-
eigendur aldrei haft það betra. En það 
er mikil kreppa og hart í ári hjá flestu 
vinnandi fólki. Enn er grunnþjónustan 
skert mjög víða. Þetta kveikir eðlilega 
í réttlætiskenndinni hjá fólki. Þetta er 
kannski helsti hvatinn að því að taka 
verkalýðsbaráttuna sérstaklega til 
skoðunar í ár.“

„Margir eru að mennta sig sjálfir, nota netið, Youtube eða Wikipedia, en það 
kemur ekki í staðinn fyrir að setjast niður með öðrum, skiptast á þekkingu, 
heyra reynslusögur og tengja þetta svo við konkret aktivisma. Við erum ekki 
bara að sitja og spekúlera út í loftið,“ segir Viðar Þorsteinsson.

Fyrirlestrarnir hafa margir verið fjöl-
sóttir.

Ýmsar umræður kvikna í Róttæka 
sumarháskólanum.
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ALLAR ALMENNAR BÍLAVIÐGERÐIR
Gírkassa- og vélaviðgerðir. Yfirförum og gerum við.
Færum í skoðun sé þess óskað. Fljót og góð þjónusta!

BIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka

NÝ OG BETRI 
ÞJÓNUSTA

LOSUM
SPÍSSA!

Getum tjakkað spíssa úr 
mörgum gerðum bíla án þessa 

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

Opel ef spíss slitnar.



Raunverulegur sparnaður

Frekari upplýsingar á www.deltalausnir.is
Sími: 895 0640 eða 695 2091 

með              varmadælum

Loft í vatn - vatn í vatn
fyrir heitt vatn og ofnakerfi

5 ára ábyrgð*

Allt að 80%
sparnaður

Best í prófun hjá SP í Svíþjóð
Fujitsu LTCN - Loft í loft varmadæla
  * Nánar á heimasíðu

Margra ára reynsla við íslenskar aðstæður
og hundruð ánægðra viðskiptavina
segir allt sem segja þarf.

Rétt hitastig, betri loftgæði
 og þú sparar í leiðinni!

Fyrir heimili - sumarhús - vinnustaði - skóla - félagsheimili - sundlaugar - íþróttahús...
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Nýtt sjávarútvegblað hefur göngu sína í haust:

Aldan - nýtt blað um sjávarútveg
Blaðið heitir Aldan, fréttablað 

um sjávarútveg. Blaðið mun 
fjalla um sjávarútveg almennt, 

útgerð, fiskvinnslu, þjónustufyrirtæki í 
atvinnugreininni, og ekki síst um fólkið 
sem kemur að þessum undirstöðuat-
vinnuvegi þjóðarinnar, bæði þá sem 
stjórna fyrirtækjum í atvinnugreininni 
og ekki síður þá sem vinna ýmis önnur 
störf í atvinnugreininni, s.s. í fiskmót-
tökunni, löndun, sjómennina og aðra. 
Engin verður undanskilin. Með því mun 
blaðið gefa sem besta spegilmynd af 
sjávarútveginum í dag,“ segir Geir A. 
Guðsteinsson, ritstjóri Öldunnar, sem 
mun koma út mánaðarlega.

Útgefandi blaðsins er Fótspor, sem 
meðal annars gefur út bæjarblaðið 
Hafnarfjörð/Garðabæ, Vesturland, Vest-
firði, Akureyri vikublað, Austurland, 
Suðurland, Reykjanes, Selfoss - Suður-
land, Kópavog og Reykjavík vikublað.

Geir A. Guðsteinsson hefur starfað 
við blaðamennsku og ritstjórn um 
áratugaskeið og ritstýrir meðal annars 
blöðunum Vesturlandi og Vestfjörðum.

Öldunni verður dreift til allra helstu 
aðila í sjávarútvegi í dag, liggja frammi 
á hafnarvogunum víðs vegar um 
landið og veður jafnframt aðgengilegt 
á völdum stöðum, s.s. bensínstöðvum.

„Blaðið mun taka mið af því að mörg 
sjávarútvegsfyrirtæki á landsbyggðinni, 
s.s. Samherji á Akureyri, eru lykistoð 
í atvinnulífinu á Akureyri. Þannig 
mætti einnig nefna Síldarvinnsluna á 

Neskaupstað, Ísfélag Vestmannaeyja, 
HB-Granda og fleiri. Meðan ég var 
blaðamaður fyrir norðan átti ég ágætt 
samstarf við forsvarsmenn Samherja 
og það verður enginn breyting á því. 
Samherji er einnig burðarás í atvinnu-
lífinu á Dalvík, togarar fyrirtækisins 
landa oft í Hafnarfjarðarhöfn og þannig 
markar þetta eitt stærsta útgerðar- og 
fiskvinnslufyrirtæki landsins djúp spor 

í atvinnulífinu víðar um landið, ekki 
bara á Akureyri,“ segir Geir í fréttatil-
kynningu.

„Fyrir á markaði eru a.m.k. tvö blöð 
sem helga sig sjávarútvegsmálum svo 
Aldan verður og ætlar að marka sér 
ákveðna sérstöðu. Ekki síst að fjalla 
um undirstöðuna í þessum helsta at-

vinnuvegi landsins, tala m.a. við fólk 
sem hefur atvinnu af því að starfa við 
sjávarútveg. Einnig verður sjónum 
beint að nýsköpun í sjávarútvegi, bæði 
vinnslu í landi og við veiðar. Þjónusta 
við sjávarútvegsfyrirtæki er stöðugt vax-
andi atvinnugrein en nýjungar í þeirri 
grein hafa vakið heimsathygli. Nægir 
þar að nefna fyrirtæki eins og Marel, 
en þau eru miklu fleiri. Einnig verður 
fjallað um markaðsmál sjávarútvegsins, 
rætt við neytendur hérlendis, en einnig 
að fá fram álit neytenda erlendis, ekki 
síst í Evrópu sem er mikilvægt. Fiskur 
er í vaxandi mæli fluttur út ferskur, það 
er krafa markaðarins, og að því þurfa 
íslenskir framleiðendur að laga sig sem 
best, og fylgjast með vel með.“

Guðmundur Arnfinnsson yrkir
Hér geisar hin gamla spilling
og gullkálfsins siðlausa hylling
ríkir hér enn,
því ráðþrota menn
ei hemja þann taumlausa trylling.
 

Þá Edvard Taylor Jonsson
Skrafa seggir nú á ný
um naska Hönnu Birnu.
Hægt mun gang’að hnýsast í
hennar sálarkirnu.
 

Sigrún Haraldsdóttir yrkir limrur
Þórlindur þagði en brosti
er þefaði af gulleitum osti,
hann tinað vægt
og tautaði hægt;
hvað ætli kvikindið kosti?
 
Í bólinu Sturlaugur Sterki 
Stebbu gaf örlítið merki, 
hún uppá sig vatt 
og umlaði hratt; 
ég er með vindgang og verki. 

Þá Jón Ingvar Jónsson 
Það vex á mér vömbin og spikið,
svo varla mér líst nú á blikið.

Vömbin út tútnar
til vinstri og þrútnar
svo helvíti hratt og svo mikið.

Hjálmar Freysteinsson yrkir
Það bar til um þessar mundir
- þokkalegt að tarna -
Hönnu Birnu hitnaði undir
en hýrnaði yfir Bjarna.

Húrra fyrir stjórnendum sem hækka 
launin sín,

hafa ei lengur smáaura í vösum.
Ég tel að þessi „leiðrétting“ sé tíma-

bær og fín
og 2006 á næstu grösum.

Davíð Hjálmar Haraldsson  
yrkir um salernisaðstöðu  
ferðamanna á Akureyri
 Ferðamenn fjölmargt hér líta,

þeir fræðast um búhag og ýta
og skoða og sjá,
þá skyggir helst á
að í kirkjunni kostar að skíta.

Guðmundur Jónsson orti:
Lítið miðar Lada Sport,
löngum talinn bestur.
Er að fara annað hvort
austur eða vestur.

Lada sport er þarfa þing
þegar kemur vetur.
Undir stýri einn ég syng
öðrum mönnum betur.

Helgi Björnsson orti þegar honum 
var boðin líftrygging:

Líf sem Guð mér lét í té,
leið er stundum byrði.
Núna er mér sagt það sé
sex milljóna virði.
 

Sigrún Haraldsdóttir yrkir í góð-
viðrinu:

Gjöful sunna vermir völl, 
vanga og augnalokin. 
Nú er gömul ólund öll 
úr mér burtu rokin. 

Ármann Þorgrímsson yrkir um 
sendiherraráðningar:

Gamlar reglur gilda þar,
ganga ennþá víðast hvar
engin staða auglýst var
aðeins valdir kunningjar.

Ármann Þorgrímsson orti á meðan 
konan skoðaði

í búðir á Glerártorgi.

Margt er hér sem magann seður
meðan frammi beðið er
og ýmislegt sem augað gleður
ef að maður leyfir sér.

Björn Ingólfsson svaraði: 
Held ég viti hvað hann er að fara.
Hann hefur sett sig í stellingar,
fengið sér heitan hamborgara
og horft á annarra kellíngar.

Hreinn Guðvarðarson yrkir þessa  
mannlýsingu:

Hefur löngum hátt og montinn 
höfuð reigir

Fátt að marka sem hann segir
en sæmilegur ef hann þegir.

Ingólfur Ómar Ármannsson yrkir í 
góðu skapi:

Nú er í mér andinn ör
óðum stefja vísur,
Kringum mig er feikna fjör
og föngulegar skvísur.
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Pétur Stefánsson

pest@visir.is

Pétur Stefánsson

pest@visir.is

Sýningarsvæði íslenskra fyrirtækja á sjávarútvegssýningunni í Brussel.

Fiskveiðar og vinnsla eru þrátt fyrir 
allt undirstöðuatvinnugrein þjóðar-
innar.



Er maginn vandamál?

Silicol gel er kísilsýra í örsvifi gegn 
maga- og ristilóþægindum

Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af silicol gel 
þrisvar sinnum á dag kemur starfsemi maga og 
þarma í jafnvægi án allra aukaverkana.  

Fæst í apótekum
Ýmus ehf - Dalbrekka 28 - 200 Kópavogur - www.ymus.is




