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Deilur um ráðningu bæjarstjóra
Haraldur L. Líndal var ráðinn 

bæjarstjóri í Hafnarfjarðarbæ á 
dögunum, en ráðning hans og 

starfskjör hafa sætt umtalsverðri gagnrýni.
Gunnar Axel Axelsson, fulltrúi minni-

hlutans í sérstakri valnefnd sem fór yfir 30 
umsóknir, sagði sig úr nefndinni, þar sem 
fulltrúar meirihlutans í nefndinni hefðu 
komist að niðurstöðu „áður en formlegt 

mat á umsækjendum hefði farið fram“ sagði 
hann í bókun á bæjarráðsfundi.

Fulltrúar minnihlutans í bæjarráði, Sam-
fylkingarinnar og Vinstri grænna, sátu hjá 
við kosningu í bæjarráðinu. Þeir gagnrýna 
einnig umtalsverða launahækkun bæjar-
stjóra, en samkvæmt minnisblaði sem lagt 
var fram í bæjarráði eiga launin að nema 
hátt í einni og hálfri milljón króna á mánuði. 

Þetta gagnrýnir minnihlutinn og segir að 
launin hækki um þriðjung og spyr hvaða 
skilaboð sé verið að senda. 

Rósa Guðbjartsdóttir, oddviti Sjálfstæð-
isflokksins, segir rangt að launin hækki 
um þriðjung og hefur enn fremur sagt að 
Gunnar Axel hefði tekið fullan þátt í ráðn-
ingarferlinu. 

Sjá bls. 2.
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Haraldur ráðinn bæjarstjóri
Bæjarráð Hafnarfjarðar hefur 

samþykkt að ráða Harald Lín-
dal Haraldsson hagfræðing í 

stöðu bæjarstjóra.
Haraldur meðal annars verið 

bæjarstjóri á Ísafirði í 10 ár og í 5 ár 
starfað sem sveitarstjóri í Dalabyggð. 
Á undanförnum árum hefur hann 
starfað sjálfstætt sem ráðgjafi og sér-

hæft sig í endurskipulagningu í rekstri 
og fjármálum sveitarfélaga.

Haraldur er 61 árs, kvæntur Ólöfu 
Thorlacius og eiga þau þrjú uppkomin 
börn og þrjú barnabörn.

Haraldur kemur til starfa hjá 
Hafnarfjarðarbæ í lok ágúst, segir á 
vefsíðu Hafnarfjarðarbæjar.

Margrét Gauja Magnúsdóttir fer í leyfi:

Ófeigur kemur inn
„Þetta leggst auðvitað mjög vel í 

mig að fá tækifæri til að starfa 
fyrir bæjarbúa og er ég fullur til-

hlökkunar. Ég vonast auðvitað til þess 
að við sem munum starfa í bæjarstjórn 
í vetur náum góðu samstarfi með hag 
Hafnarfjarðar að leiðarljósi,“ segir 
Ófeigur Friðriksson, en hann kemur 
inn í bæjarstjórn nú í haust fyrir Sam-
fylkinguna, í kjölfar þess að Margrét 
Gauja Magnúsdóttir, fer í árs leyfi.

Ófeigur segi í samtali við blaðið að 
enda þótt áherslumunur sé á flokk-
unum, þá megi ekki gleymast að bæj-
arfulltrúar starfi í umboði íbúa.

„Slíkt gleymist því miður stundum 
í stjórnmálum og hagsmunir stjórn-
málaflokka virðast stundum skipta 
meira máli en hagsmunir umbjóð-
enda.“

Spurður um helstu máls nefnir 
hann sérstaklega húsnæðisvandann á 
höfuðborgarsvæðinu, sem í reynd sé 

alvarlegur efnahagsvandi fyrir þjóð-
ina. „Við sem sveitafélag verðum að 
leggja mikla áherslu á að finna lausnir. 
Við þurfum reisa litlar og meðalstórar 
íbúðir sem henta bæði fyrir ungt fólk 
sem er að koma undir sig fótunum og 
einnig fyrir eldra fólk sem vill minnka 
við sig,“ segir Ófeigur Friðriksson.

Margrét Gauja verður í leyfi frá 20. 
þessa mánaðar og fram til 20. júlí á 
næsta ári, en hún hyggst dvelja með 
fjölskyldu sinni á Höfn í Hornafirði 
auk þess að stunda nám við Háskóla 
Íslands.  Sjá bls. 6.

Auglýsingasíminn er 578 1190

NÝ SENDING AF SÓFASETTUM 
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Reykjavíkurveg 66 220 Hafnarfirði sími 565 4100 

Vinna enn að forkaupsrétti
Bæjarráð Hafnarfjarðar fjallaði 

um sölu á togara Stálskipa og 
aflaheimildum á síðasta fundi 

sínum, skömmu fyrir mánaðamót, og 
ákvað að áfram yrðu „gerðar ráðstaf-
anir til að virkja forkaupsréttinn“ en 
bærinn telur sig eiga forkaupsrétt að 
skipi og aflaheimildum.

Forkaupsrétturinn var ekki boðinn 
þegar Stálskip seldu togarann Þór til 
Rússlands og kvótann til þriggja út-
gerða úti á landi í vetur. Hafnarfjarðar-
bær hefur síðan gert ýmsar ráðstafanir 
til að fá forkaupsréttinn virtan, en án 
árangurs.

Sjávarútvegsráðherra taldi ekki 

tilefni til að grípa inn í söluna, en 
hann hefur heimild til þess. Hann 
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 bróðurpartur-
inn af aflaheimildunum yrði seldur 
úr bænum. Þessu er Hafnarfjarðar-
bær verulega ósammála og hefur bæj-
arráð lýst verulegum vonbrigðum með 
ákvörðun ráðherrans.

Kvóti Stálskipa nam yfir einu prósenti 
af heildarkvótanum á Íslandsmiðum, en 
fullyrt hefur verið að kaupverð hans hafi 
numið 8 milljörðum króna.

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 aflaheim-
ildanna til ráðherra, en það ber sam-
kvæmt lögum að gera, ef fimmtungur 
eða meira af aflaheimildum er seldur 
úr bæjarfélagi. 

Flensborgarar á Ólympíuleikum
Kristján Theodór Sigurðs-

son, nýstúdent frá Flens-
borgarskóla, tók þátt í 

Ólympíuleikum í eðlisfræði sem 
haldnir voru í Kazakhstan um miðjan 
júlí. Með honum í for var Viðar Ágústs-
son eðlisfræðikennari við skólann, en 

hann var bæði þjálfari og fararstjóri 
íslenska hópsins.

Kínverjar sigruðu á leikunum, 
en Suður-Kóreubúar og Víetnamar 
komu þar á eftir. Finnar stóðu sig 
best af Norðurlandaþjóðunum, en 
Íslendingar komust ekki á pall.

Frá ferðinni er greint á vef Flens-
borgarskólans, en þar segir að ferðin 
hafi verið skemmtileg og að íslensku 
keppendurnir hafi eignast vini um 
allan heim, og eigi heimboð í öllum 
heimshornum.

Harðar deilur um 
ráðningu bæjarstjóra
Minnihlutinn í bæjarstjórn 

Hafnarfjarðar hefur gagn-
rýnt harðlega ráðningu 

Haraldar L. Haraldssonar í starf bæj-
arstjóra í bænum og launakjör hans. 
Fullyrt er að laun bæjarstjóra hækki 
um þriðjung frá því sem var.

30 manns sóttu um stöðu bæjar-
stjóra, sem var auglýst eftir að nýr 
meirihluti Sjálfstæðisflokks og Bjartrar 
framtíðar tók við eftir kosningarnar 
í vor. Bæjarstjórn er nú í sumarfríi 
en á fundi bæjarráðs í lok síðasta 
mánaðar var ákveðið að ráða Harald 
L. Haraldsson í starfið. Það var gert 
með atkvæðum fulltrúa meirihlutans 
í bæjarráði.

Gunnar Axel Axelsson, bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar, hafði tekið sæti í 
sérstakri valnefnd sem fór yfir um-
sóknir, en sagði sig frá starfinu. 

„Ég tel að þrátt fyrir skýr fyrirheit 
hafi ekki verið staðið í að framkvæmd-
inni í samræmi við samþykkt bæjar-
stjórnar um að viðhaft yrði faglegt 
ráðningarferli. Þegar mér var tilkynnt 
um sameiginlega niðurstöðu fulltrúa 
meirihlutans í valnefndinni áður en 
formlegt mat á umsækjendum hafði 
farið fram eða tilraun hafði verið gerð 
til að leiða rök að þeirri niðurstöðu, 
sagði ég mig frá störfum nefndarinnar,“ 
sagði Gunnar Axel í bókun og bætti því 

við að í ákvörðun sinni fælist engin 
afstaða til umsækjendanna, hvorki til 
Haraldar sem ráðinn var, né annarra 
umsækjenda.

Fram kemur í minnisblaði sem birt 
hefur verið á vef Hafnarfjarðarbæjar 
að laun bæjarstjórns nemi hátt í einni 
og hálfri milljón króna á mánuði, en 
bifreiðahlunnindi eru inni í þeirri 
upphæð.

Fulltrúar minnihlutans, Gunnar 
Axel, Adda María Jóhannsdóttir og 
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarfulltrúi VG og fyrrverandi bæj-
arstjóri, sögðu þetta vera 31,5 prósenta 
hækkun á launum bæjarstjóra. Þetta 
hafi komið fram á bæjarráðsfundinum 
„án allrar umræðu og aðkomu bæjar-
stjórnar“ sögðu þau í bókun og segjast 
mjög hugsi um hvaða skilaboð felist í 
slíkri hækkun á launum bæjarstjóra.

Þau þrjú sátu hjá við ráðningu bæj-
arstjórans, en segja í bókun að þau óski 
honum farsældar í starfi og vonist eftir 
góðu samstarfi.

Gagnrýnir gagnrýni
Rósa Guðbjartsdóttir, oddviti Sjálf-
stæðisflokksins og formaður bæj-
arráðs, hefur látið hafa eftir sér að laun 
nýja bæjarstjórans hafi ekki hækkað 
um þriðjung, heldur tæpan fimmtung. 
Þá sagði hún í samtali við Vísi.is að 

Gunnar Axel hefði tekið „fullan þátt í 
öllum undirbúningi ráðningarferilsins, 
meðal annars í viðtölum við umsækj-
endur, og gerði engar athugasemdir við 
feril málsins. Og er því leitt að hann 
kjósi að láta að því liggja að ekki hafi 
verið staðið faglega að verki þegar loka-
ákvörðun var tekin.“

Ófeigur Friðriks-
son.

Margrét gauja 
Magnúsdóttir.

gunnar Axel Axelsson.

Rósa guðbjartsdóttir.

Arion banki, Stefnir og lífeyrissjóðir  
umsvifamiklir á neytendamarkaði:

Veruleg ítök í 
80 prósentum af 
smásöluverslun
Sjóðir í eigu og umsjón Arion 

banka, bankinn sjálfur og ýmsir 
lífeyrisjóðir eru stórir hluthafar 

í tveimur verslunarfyrirtækjum sem 
eru samanlagt með um eða yfir 80 
prósenta markaðshlutdeild í smásölu-
verslun á höfuðborgarsvæðinu. 

Í tilviki Arion banka er um að ræða 
sjóðstýringarfyrirtækið Stefni sem 
er dótturfélag bankans. Stefnir stýrir 
sjóðunum SÍA II sem á 27 prósenta 
hlut í Kaupási, og sjóðunum ÍS 15 
og ÍS 5 sem eiga samanlagt um 11 
prósenta hlut í Högum. Þess utan á 

Arion banki sjálfur ríflega 4,4 pró-
senta hluti í Högum og óbeinan hlut 
í Kaupási einnig.

Lífeyrissjóðirnir Gildi, LSR og fleiri 
eiga einnig gilda hluti í báðum versl-
unarfyrirtækjunum; beint og óbeint.

Hagar reka meðal annars versl-
anir Bónus og Hagkaupa. Kaupás á 
meðal annars verslanir Krónunnar 
og Nóatúns. Fyrirtækin reka hátt í 
60 verslanir á höfuðborgarsvæðinu, 
þar á meðal ýmsar verslanir bæði í 
Hafnarfirði og í Garðabæ. 
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Harald Líndal Haraldsson.



LAND CRUISER 
Sjáðu hvernig landið liggur

Bíllinn á myndinni kann að vera búinn aukahlutum sem ekki eiga við uppgefið verð og allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Toyota kynnir nýja og kröftuga útgáfu af Land Cruiser 150. Þetta er hinn eini sanni konungur íslenskra þjóðvega, tignarlegri en 
nokkru sinni fyrr. Hann gleður augað og býr yfir tæknilegum nýjungum sem lyfta hverri ökuferð á æðra plan. Komdu og sjáðu 
hvernig landið liggur hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota á Íslandi.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is
 
Verð frá 9.920.000 kr.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000
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Sumarstarfsfólk á Ísafold
Í sumar fengu starfsfólk og íbúar 

á Ísafold í Garðabænum liðs 
við sig þrjá starfsmenn sem eru 

í sumarátaki Garðabæjar fyrir ung-
menni. Þar á meðal eru þau Hörður 
Fannar Þórsson, Íris Hafþórsdóttir 
og Sigurjón Daði Sigurðsson, en birt 
var viðtal við þau á vefsíðu Ísafoldar 
fyrr í sumar. Þar segir meðal annars 
að þeim hafi þótt vinnan ánægjuleg 

og sagði Hörður að vinnan hafi verið 
þægileg og andrúmsloft gott og Sig-
urjón talaði um að sér hafi fundist 
gaman að vera í kringum heimilisfólk 
og dagdvalargesti. Íris tók undir það 
og sagði að það hafi verið rosalega 
gaman í sumar, þetta sé mjög gefandi 
vinna og hún finni hvað verið sé að 
gera mikið gagn, jafnvel bara með 
nærveru.

Kynntu spjaldtölvur
Verkefni þeirra á Ísafold voru fjölbreytt, 
segir í umfjölluninni. „Við höfum verið 
að aðstoða í sjúkraþjálfun og dagdvöl, 
verið með gönguhópa, upplestra og 
aðstoðað í bingó og boccia“ er haft eftir 
Herði. „Við höfum líka unnið ýmis verk 
eins og uppvask og frágang, fara með 
rusl, aðstoða við verkefni sem tengj-
ast húsnæðinu, garðvinnu og fleira“ 
sagði Sigurjón við. Íris greinir frá því 
á vefsíðunni frá því að þau hafi verið 
að kynna nýju I-Padana fyrir heim-
ilisfólki og dagdvalargestum og sýna 
hvaða möguleika þeir bjóða upp á. 

Gönguhóparnir segja þau að hafi 
verið skemmtilegastir; fólk hafi verið 
ánægð með þá og góð tilbreyting, þrátt 
fyrir veður. Íris nefndi sérstaklega 
saumaklúbbana.

Kvíða ekki ellinni
Þremenningarnir segjast vera sammála 
um að sumarið hafi verið lærdóms-
ríkt. „Ég hef lært að ég þarf alls ekki 
að kvíða ellinni“ segir Íris í samtali við 
vefinn og segist þakklát fyrir tækifærið. 
„Eins mikið og ég hef kannski gefið 
þeim, þá hafa þau gefið mér rosalega 

mikið í staðinn“. Sigurjón segist annars 
hafa lært uppvaxt og ýmislegt fleira, en 
Hörður nefnir sérstaklega að lærdóms-

ríkt hafi verið að hlusta á íbúa ræða um 
lífið og tilveruna.
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Fríblaðinu er dreiFt  í  13.500  e intökum  
í  allar íbúðir í  HaFnarFirði  /  Garðabæ

Fulltrúar minnihlutans í bæjarráði Hafnarfjarðar gagnrýna aðferð við 
ráðningu bæjarstjóra. Fullyrt er að þrátt fyrir sameiginlegan vettvang 
til að fjalla um umsækjendur, hafi meirihlutinn í bakherbergi, tekið 

ákvörðun um að ráða bæjarstjóra.
Oddviti Sjálfstæðisflokksins blæs á þetta í samtölum við fjölmiðla. Þetta 

er áhugavert, því í orðum oddvitans og ekki síður bókun oddvita Samfylk-
ingarinnar í bæjarráði er fólgið að annar segir ósatt. 

Kannski fæst botn í þetta einhvern tímann.
Fulltrúar minnihlutans virðast hins vegar sannfærðir um að Haraldur L. 

Haraldsson, sem ráðinn var, sé vel hæfur til starfans, enda reyndur maður 
við stjórnvölinn hjá sveitarfélögum.

Gagnrýni þeirra virðist sprottin af vinnubrögðum meirihlutans í málinu. 
Það er ekki gott til þess að hugsa ef nýr meirihluti, með Bjarta framtíð inn-
anborðs, sem öðru fremur talar um breytt og bætt vinnubrögð, skuli byrja á 
baktjaldamakki. Það er ekkert sérstaklega bjart við það.

En svo er annað. Það skiptir í sjálfu sér ekki höfuð máli hvort laun bæjar-
stjóra hækka um 20 eða 30 prósent. Spyrja þarf hvers vegna hækka þarf laun 
bæjarstjórans um tugi prósenta yfir höfuð.

Ef marka má Rósu Guðbjartsdóttur voru laun bæjarstjóra um 1.250.000, 
eða 1,25 milljónir á mánuði. Ætti það ekki að duga nokkurn veginn hvaða 
launamanni sem er? 

Samkvæmt minnisblaði sem birt er með fundargerð bæjarráðs þar sem 
gengið var frá ráðningunni segir að launin eigi að vera 1.480.000 krónur á 
mánuði. Þetta er hækkun upp á 230.000 krónur á mánuði, eða ríflega 2,8 
milljónir króna á ári. 

Bæjarstjórinn er ráðinn út kjörtímabilið, með fyrirvara um sex mánaða 
uppsagnarfrest. Á kjörtímabilinu öllu leggur einungis hækkunin sig á ríflega 
11 milljónir króna.

Hvaða óbreyttur launamaður sem er yrði vafalaust alsæll með 11 milljóna 
króna bónus á fjórum árum. 

Rétt eins og minnihluti bæjarráðs segir í bókun sinni sem fjallað er um hér 
í blaðinu: Það er sannarlega mjög umhugsunarvert hvaða skilaboð er verið 
að senda með þessari hækkun. Hvað á bæjarbúum að finnast?

Á tímum þegar almennu launafólki eru boðin 2,8 prósent ofan á kaupið, 
sem lítið var fyrir, menntastéttir þurfa að leggja niður störf til þess að fylgja 
sanngjörnum kröfum sínum eftir, á meðan þau glíma á sama tíma við niður-
skurð og gjaldskrárhækkanir, er ekki hægt að segja að svonalagað skapi gott 
fordæmi. Ekki frekar en stórfelldar hækkanir á launum stjórnenda fyrirtækja, 
sem fjallað hefur verið um í tekjublöðum og fréttum.

Kannski er þetta bara jákvætt. Kannski eru skilaboðin þau að stjórnin sem 
fór frá í síðustu kosningum hafi staðið sig svo vel í fjármálum bæjarfélagsins 
að nú sé nóg til skiptanna?

Eiga þá leikskóla- og grunnskólakennarar, eða aðrir starfsmenn bæjarins 
von á 20 prósenta launahækkun? Eða meiru. Eiga þeir starfsmenn von á 11 
milljóna króna innspýtingu í heimilisbókhaldið úr sjóðum bæjarins?

Er von að spurt sé?
Ingimar Karl Helgason

11 milljónir

Leiðari

Snyrtilegustu lóðirnar í Garðabænum
Eigendur sjö einbýlishúslóða og 

einnar fjölbýlishúsalóðar fengu 
á dögunum afhentar viðurkenn-

ingar fyrir snyrtilegt umhverfi 2014. 
Jafnakur var valin snyrtilegasta gatan 
og viðurkenningar fyrir lóð fyrirtækis 
eða stofnunar fékk fyrirtækið Þykkva-

bæjar, Austurhrauni 5. Forsvarsmenn 
Stjörnunnar og garðyrkjustjóri Garða-
bæjar fengu viðurkenningu fyrir snyrti-
legt opið svæði á Stjörnutorgi. 

Einbýlishúsalóðirnar sem veittar 
voru viðurkenningar fyrir í ár eru: 
Ásbúð 26, Bæjargil 65, Gullakur 6, 

Norðurtún 9, Smáratún 17, Sunnakur 
2 og Sunnuflöt 3. Auk þess var veitt 
viðurkenning fyrir fjölbýlishúsalóðina 
við Löngulínu 33-35. Umfjöllun dóm-
nefndar má finna á vef Garðabæjar, en 
þaðan koma þessar myndir af lóðunum 
sem fengu viðurkenningu. 

Hörður, Íris og sigurjón.

ásbúð.

Bæjargil.

sunnuflöt.

Bæjargil.

Norðurtún.

smáratún.
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Töff vinnufatnaður 
frá Timberland PRO

Smart frá Snickers

Rykgrímur, 
einnota og 

fjölnota m/filter

Einungis vörur frá heims-
þekktum vörumerkjum

Öryggisskór í úrvali

Fallvarnir og 
úrval fylgihluta

Eyrnatappa, einnota 
og fjölnota

Öryggisgleraugu 

Allt fyrir öryggið – Heyrnarhlífar frá Howard Leight/Bilsom

Vinnuvettlingar frá Sperian og North
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Margrét Gauja er í yfirheyrslunni að 
þessu sinni.
Hver er stærsti sigur þinn?
Dagurinn sem ég útskrifaðist frá HÍ 
var minn stærsti persónulegi sigur 
því ég var búin að eiga erfitt með BA 
ritgerðina í þónokkurn tíma. Að klára 
hana með stæl og að taka við skir-
teinunum var einn mín stærsta gleði-
stund sem ég vonast til að endurtaka 
aftur.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Stjórnmál, samfélagsmál, stjórnmál og 
samfélagsmál, segir sig soldið sjálft. 
Einnig finnst mér rosalega gaman að 
prjóna og á mér leyndan draum um 
að læra jóga. Einnig er ég komin með 
göngubakteríuna og stefni á að heim-
sækja hann Kjartan afa minn í Aðalvík 
næsta sumar í kjölfar göngu á Horn-
ströndum, hann svífur þar um kallinn 
ásamt Grétari tvíburabróður sínum.
Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?
Skaftafell, vann á Hóteli Skaftafelli í 
tvö sumur sem unglingur og kemst 
aldrei yfir það hvað mér finnst þetta 
magnaður staður.
En í Hafnarfirði?
Hafnarfjarðarhöfn. Að ganga Strand-
stíginn á fallegu kvöldi gerir mig 
klökka.
Eftirlætis íþróttafélag?
FH
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
4112
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Þegar ég er í stuði þá springur út techno 
tæfan í mér og Hipp hopparinn út, 
maður er bara að sem maður er og 
hlusta grimmt á Fass back stöðina. En 
dagsdaglega er Fleetwood Mac í spilar-
anum, allan daginn, alla daga.
Hvaða bók eða listaverk hefur haft 
mest áhrif á þig og hvers vegna?
Bækurnar um Karítas eftir Kristínu 
Marju Baldursdóttur. Karítas er magn-
aður karakter sem lætur drauma sína 

rætast og fer sínar eigin leiðir, fann í 
henni fyrirmynd sem ég ætla alltaf að 
hugsa til þegar ég horfist á við breyttar 
aðstæður í lífinu.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Ég á svo mikið af börnum að bókalestur 
hefur setið á hakanum í nokkurn tíma 
og ég fæ aldrei sjónvarpið því þar er 
alltaf verið að horfa á barnaefni þannig 
í dag er það Internetið, í símanum og 
yfirleitt eitthvað vinnutengt en vonandi 
verður breyting á því á næstunni.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Dýralæknir, mér fannst mannkynið 
skrýtið og vont sem barn verandi að 
horfa á stríðið í Kuweit í beinni út-
sendingu. Ætlaði að vera bara ein með 
dýrum allan daginn útí móa, byrjaði 
meira að segja í líffræði í HÍ einu sinni 
með það að markmiði en fékk þá starf í 
Vitanum að vinna með unglingum og 
ég fékk trú á mannkyninu á ný.
Af hverju Samfylkingin?
Ég get eiginlega þakkað nokkrum lyk-
ilpersónum fyrir þá ákvörðun. Ég var 
alltaf forvitin um pólitík en fannst ég 
ekki eiga neitt erindi, fannst ég ekki 
skilja hana nægilega vel. Aðaláhrifa-
valdurinn er þó pabbi minn, sem var 
varabæjarfulltrúi fyrir Sjálfstæðisflokk-
inn í Hafnarfirði um skeið og þegar 

hann var að ausa sínum skoðunum yfir 
okkur við matarborðið áttaði ég mig á 
því að ég var yfirleitt alltaf ósammála 
honum. Í námi mínu við HÍ kynntist 
ég þáverandi formanni Ungra jafnaðar-
manna í Reykjavík, hörkupíunni henni 
Bryndísi Ísfold og einnig var þáver-
andi formaður Ungra jafnaðarmanna 
í Hafnarfirði, Andri Ólafsson og fleiri 
úr UJH alltaf að ýta mér í stjórnmál. Ég 
lét til leiðast eitt kvöldið og fór á fund 
með Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur 
þar sem ég spurði hana spjörunum út 
um allt og ekkert og ekki lá á svörum 
hjá henni. Ég skráði mig daginn eftir 
í Samfylkinguna og vissi að ég væri 
jafnaðarmaður. Það var góð tilfinning 
að finna farveg og samtón fyrir mínar 
skoðanir. Hef aldrei séð eftir þeirri 
ákvörðun.
Ef þú værir ekki á fullu í pólitíkinni, 
hvað myndir þú gera við tímann?
Ég væri eflaust samt sem áður að 
vinna í sjálfboðastarfi á fullu á vett-
vangi mannréttinda- eða umhverfis-
mála. Ég ræð ekkert við þetta, ég verð 
að fá útrás fyrir því sem mér brennur 
á hjarta.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Foreldrar mínir eru mér mín fyrir-
mynd sem foreldri og ég er lánsöm að 
eiga öflugar konur sem fyrirmyndir 
sem stjórnmálamaður og hef ég nefnd 
Ingibjörgu Sólrúnu og Rannveigu 
Guðmunds, Guðrúnu Ögmunds, Jó-
hanna Sigurðar og Þorgerði Katrínu 
og auðvitað má ekki gleyma Vigdísi 
Finnboga. Þessar konur allar og fleiri 
eru mínar fyrirmyndir og ég þakka 

þeim fyrir að hafa staðið í þessu svo 
stelpur eins og ég eigi sér fyrirmyndir.
Hvað er að þínu mati mikilvægast 
fyrir Hafnarfjörð?
Fjölbreytileiki bæjarbúa er helsti kostur 
Hafnarfjarðar en það þarf að hlúa að 
honum og gefa honum aukin sess í 
bæjarlífinu. Mikilvægast er þó alltaf að 
hlúa að yngstu og elstu íbúum bæjarins, 
sjá til þess að þeir fái toppþjónustu því 
það gagnast best öllum íbúum bæjar-
ins. Hugum að innviðunum
Að því sögðu, hvað mega bæjaryfir-
völd gera betur?
Nú þegar búið er að endurfjármagna 
sveitarfélagið þá verður að lækka 
álögur á barnafjölskyldur í bænum og 
huga að innviðum í leik- og grunn-
skólakerfinu, félagsmiðstöðunum og 
stoðþjónustu við börn og unglinga. Við 
verðum að klára byggingu nýs hjúkr-
unarheimilis í Skarðshlíð. Þetta eru 
stærstu forgangamálin að mínu mati 
en auðvitað er listinn miklu lengri en 
þessi mál eru í topp 5.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Áhyggjulaus kósýkvöld með fjölskyldu 
minni.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Skapa góðar minningar með fjölskyldu 
minni og hlægja með vinum mínum.
Leiðinlegast?
Elda mat, er glötuð í því og allt sem 
ég reyni að elda er vont. Ég skil ekki 
matargerð.
Hvað gerir þú þegar þér leiðist eða 
ferð í fýlu?
Þvæ þvott
Kostir og gallar:
Ætli minn hesti kostur sé ekki að ég 
er almennt lífsglöð og hress en minn 
helsti galli að ég á erfitt með að fyr-
irgefa.
Hvenær líður þér best?
Þegar ég er búin að afreka eitthvað í 
ræktinni, fara út að hlaupa eða í jóga. 
Þá líður mér eins og ég geti allt. Eins 
og mér finnst oft erfitt að drulla mér 
afstað þá er vellíðanin eftirá ótrúleg.
Hvað er svo framundan hjá Margréti 
Gauju?
Í dag er ég er með hnút í maganum því 
ég er að fara að pakka fallega stellinu 

mínu þar sem við fjölskyldan erum að 
flytja á Höfn í Hornafjörð í eitt ár núna 
á laugardaginn. Eiginmaður minn fékk 
þar vinnu í vor og í sumar bauðst mér 
spennandi atvinnutækifæri þar einnig. 
Svo erum við að gera húsaskipti við 
frábær hjón sem eru einnig að þreifa 
fyrir sér og skella sér í nám í Hafnar-
firði þannig að þetta getur ekki verið 
hentugra. Á Höfn í Hornafirði ætla ég 
að láta gamlan draum rætast en aldrei 
hefur gefst tími til, og það er að prófa 
að syngja í kór.
Lífsmottó:
Mottóið mitt þessa dagana er ,,Life is 
what happens when you are busy mak-
ing other plans“ – John Lennon

 Margrét Gauja Magnúsdóttir:

„Vissi að ég væri jafnaðarmaður“
Margrét Gauja Magnúsdóttir hefur vakið athygli fyrir störf sín í bæjarstjórn, 
ekki síður en fyrir skelegga framgöngu á Alþingi, en hún hefur um árabil 
gegn trúnaðarstörfum fyrir Samfylkinguna. Hún á þrjú börn með manni 
sínum Davíð Arnari Stefánssyni. Hún er Hafnfirðingur í húð og hár, þótt 
hún reki ættir út á land, en hyggst nú fljótlega halda á nýjar slóðir auk þess 
að hefja meistaranám í opinberri stjórnsýslu við Háskólann. 
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Eiga stóra hluti í báðum stærstu verslunarkeðjunum
Arion banki og sjóðir í eigu bankans eiga stóra hluti í bæði Högum, stærsta 
verslunarfyrirtæki landsins og Kaupási, en fyrirtækin tvö eru samanlagt 
með um 80 prósenta hlutdeild á matvörmarkaði á höfuðborgarsvæðinu.
Lífeyrissjóðirnir Gildi, LSR og Festa eiga einnig stóra hluti í báðum fyr-
irtækjunum. Tryggingamiðstöðin á jafnframt hlut í báðum fyrirtækjum.

Markaðshlutdeild
Ef marka má heimasíður fyrirtækjanna 
Kaupáss og Haga, reka fyrirtækin sam-
anlagt 54 verslanir á höfuðborgarsvæð-
inu og hafa samanlagt yfirgnæfandi 
markaðshlutdeild.

Samkeppniseftirlitið gaf árið 2012 út 
skýrslu um verðþróun og samkeppni 
á dagvörumarkaði. Þar eru upplýs-
ingar um markaðshlutdeild einstakra 
verslanakeðja og verslana. Ætla megi 
að breytingar síðan þá séu óverulegar; 
ef frá eru taldar breytingar á klukku-
búðunum svonefndu, 10-11 sem þá 
voru í eigu Haga og 11-11 sem þá voru 
hjá Kaupási. 

Þarna kemur fram að á höfuðborgar-
svæðinu séu verslanakeðjur Haga, 
Bónus og Hagkaup, með um 54-56 
prósenta markaðshlutdeild. Verslana-
keðjur Kaupáss, Krónan og Nóatún, 
séu með 24-26 prósenta markaðshlut-
deild. 

Í áliti Samkeppniseftirlitsins vegna 
viðskipta á matvörumarkaði í fyrravor 
er hnykkt á þessu, en þar er samanlögð 
markaðshlutdeild fyrirtækjanna talin 
vera um 80 prósent; sem þó er dálitlu 
minni en í skýrslunni frá árinu áður. 

Eignarhald Haga
Hagar eru hlutafélag sem skráð er í 
Kauphöllina. Hlutir í félaginu ganga 
þannig kaupum og sölum. 

Stærstu eigendur Haga eru nú lífeyr-
issjóðurinn Gildi, en sjóðir Stefnis, ÍS 5 
og ÍS 15, eiga þar einnig verulegan hlut. 
Stefnir er dótturfélag Arion banka. 
Bankinn sjálfur á einnig verulegan 
hlut í Högum. Einnig Lífeyrissjóður 
starfsmanna ríkisins og fleiri.

Stórir eigendur í Högum:

LSR 11,6%

Stefnir (ÍS 5 og 15) 10,8%

Gildi 10,4%

Arion 4,4%

Stapi lífeyrissjóður 3,7%

Festa lífeyrissjóður 3,3%

Tryggingamiðstöðin 1,2%

Arion banki og sjóðir dótturfélagsins 
Stefnis fara því með ríflega 15 prósenta 

hlut í Högum, auk þess sem Gildi og 
LSR fara með mjög stóra hluti einnig. 
Stapi lífeyrissjóður og Festa eiga þarna 
einnig umtalsverðan hlut, svo nokkuð 
sé nefnt og Tryggingamiðstöðin rúm-
lega prósent.

Eignarhald Kaupáss
Kaupás er óskráð félag. Eignarhaldið 
er flókið, en eigandi félagsins er Festi 
hf. Festi er svo aftur í eigu samlags-
hlutafélagsins SF V. Stærsti hluthafinn 
þar er sjóðurinn SÍA II sem á 27 pró-
senta hlut, en Stefnir, dótturfélag Arion 
banka fer með sjóðinn.

Annar sjóður Stefnis ÍS 5 á einnig 
5,8 prósenta hlut í SF V. Sömuleiðis 
á lífeyrissjóðurinn Gildi 5,5 prósent. 
Stapi lífeyrissjóður á 4,4 prósent og 
Festa lífeyrissjóður 3,3 prósent. Þá 
á Tryggingamiðstöðin einnig veru-
legan hlut. Þessir aðilar eiga líka hluti 
í Högum.

Nokkrir hluthafar SF V slhf.

SÍA II slhf . 27,4%

Stefnir - ÍS 5 5,8%

Gildi Lífeyrissjóður 5,5%

Tryggingamiðstöðin 4,9%

Stapi lífeyrissjóður 4,4%

Festa Lífeyrissjóður 3,3%

Þegar eignarhald á stærsta hluthaf-
anum SÍA II, sjóði í umsjón Stefnis 
dótturfélags Arion banka er skoðað, 
má sjá að ýmsir aðilar eru með frekara 
óbeint eignarhald í Kaupási.

Þannig eru Gildi lífeyrissjóður, Stapi, 
LSR, Arion banki, og Festa með um-
talsverða hluti þar, samanlagt yfir 50 
prósenta hlut.

Nokkrir hluthafar SÍA II

Gildi lífeyrissjóður 15,9%

LSR 15,2%

Stapi lífeyrissjóður 10,0%

Arion banki hf. 7,5%

Festa lífeyrissjóður 7,5%

Af þessu má merkja að sjóðir 
Stefnis, dótturfélags Arion banka, 

bankinn sjálfur, nokkrir lífeyrissjóðir 
og Tryggingamiðstöðin eru í hópi allra 
stærstu hluthafa í báðum stærstu 
verslunarfyrirtækjum landsins; fyr-
irtækjum sem eru með um eða yfir 
80 prósenta markaðshlutdeild á mat-
vörumarkaði á höfuðborgarsvæðinu.

Hætta á blokkamyndun
Þegar Festi eignaðist Kaupás og 
önnur fyrirtæki í þeirri samstæðu, sá 
Samkeppniseftirlitið ástæðu til þess að 
grípa til aðgerða, og setti ýmis skilyrði 
fyrir kaupunum.

Samkeppniseftirlitið taldi að ýmis 
samkeppnisleg vandamál gætu falist 
í þessu. Meðal annars væri hætta á 
því að „eignarhlutir hluthafa SF V í 
keppinautum leiði af sér óæskilega 
hvata sem draga úr samkeppni á þeim 
mörkuðum sem dótturfélögin starfa 
á.“ Þá væri hætta á að eignatengsl 
„aðila sem eru tengdir viðskiptunum 
leiði af sér blokkarmyndun og útiloki 
þar með keppinauta frá mikilvægum 
viðskiptum eða leiði til þess að félög 
innan blokkarinnar njóti viðskipta-
kjara sem ætla megi að ótengdur aðili 
myndi ekki njóta.“ Sömuleiðis væri 
hætta á að „viðkvæmar viðskiptaupp-
lýsingar berist á milli aðila sem eru 
tengdir viðskiptunum og fyrirtækja 
tengdum þeim,“ en auk þess nefndi 
Samkeppniseftirlitið hættu á óæski-
legum stjórnunartengslum.

Eftirlitið fjallaði einnig, í ákvörðun 
um þessi kaup, um þessi mál og einnig 
um umsvif lífeyrissjóða í tengslum við 
þessi mál; þ.e. „samkynja eignarhaldi á 
mikilvægum keppinautum á matvöru-
markaði, þ.e. Högum og Kaupási.“ 

Lífeyrissjóðirnir
Samkeppniseftirlitið nefnir einnig 
áhrif minnihlutaeigenda í keppi-
nautum, og fjallar sérstaklega um 
stóran hlut Gildis lífeyrissjóðs í báðum 
félögum. Samkeppniseftirlitið telur 
þó að „ekki væri um það að ræða að 
sami hluthafi færi með samkeppnis-
lega veigamikinn eignarhlut í tveimur 
keppinautum á matvörumarkaði. Þrátt 
fyrir það verða nokkrir fjárfestar 
sem munu eiga veigaminni hluti 
bæði í Kaupási og Högum í kjölfar 
samrunans. Við skilgreiningu á því 
hvað felst í samkeppnislega veiga-
miklum eignarhlut í þessu sambandi 
er m.a. vísað til þess að viðkomandi 
eignarhlutur gefi viðkomandi fjárfesti 
möguleika á því að krefjast tilnefn-
ingar á stjórnarmanni í viðkomandi 
fyrirtæki. Er þá m.a. horft til líklegrar 
mætingar á hluthafafundi,“ segir 
Samkeppniseftirlitið.

Þáttur Stefnis og Arion banka
Flóki Halldórsson, framkvæmd-
astjóri Stefnis, segir við blaðið að 
sjóðir Stefnis séu eign sjóðfélaga. 
Eigum sjóðanna sé haldið að-
greindum frá eigum Stefnis sjálfs. 
Arion banki eigi vissulega allt 
hlutafé í Stefni, en félagið hafi sett 
sér reglur um hvernig farið sé með 
atkvæði á hluthafafundum. At-
kvæðisréttur Stefnis sé sjálfstæður 
frá atkvæðisrétti Arion banka.

Um sjóðinn SÍA II segir Flóki 
að hann sé ekki sjóðdeild undir 
Stefni, „heldur samlagshlutafélag 
með rekstrarsamning við Stefni“. 
Eins og fram hefur komið sé félagið 
að miklu leyti í eigu lífeyrissjóða 

og annarra. Þá hafi Samkeppnis-
eftirlitið sett ýmis skilyrði fyrir 
þessari tilhögun mála sem farið 
sé eftir; eins og um mögulega 
hagsmunaárekstra. Auk SÍA II séu 
aðrir fjárfestar meðal eigenda Festi 
(móðurfélags Kaupáss), m.a. lífeyr-
issjóðir, tryggingafélög og nokkrir 
einstaklingar. Þar fari fremstur í 
flokki Hreggviður Jónsson, sem er 
jafnframt stjórnarformaður Festi.

Eftir því sem best verður séð 
er Hreggviður ekki hluthafi í 
Högum, en slíkt myndi brjóta í 
bága við skilyrði sáttarinnar við 
Samkeppniseftirlitið sem nefnd er 
hér á síðunni. 

Gagnrýndi hringamyndun
Þorsteinn Sæmundsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins, gagnrýndi 
þessa gjörninga harðlega í ræðu á 
Alþingi 8. apríl síðast liðinn. Hann 
rakti kaupin á Kaupási og sagði svo: 

„Nú eigum við Matvöruverslun 
Íslands hf. Það vill þannig til að ég 
var á fundi hjá SA núna á fimmtu-
daginn þar sem ágæt ung kona 
lýsti því hversu mikið ríkið seild-
ist til áhrifa á því sem hún kallaði 
heilsumarkaðnum. Hún setti upp 
kökurit sem sýndi að ríkið réði 68% 
af því sem er kallað heilsumarkað-
urinn, þ.e. Landspítalinn og önnur 
sjúkrahús sem ríkið rekur. En það 
hefði verið hægt að taka ríkið út 
úr þessu kökuriti og setja Haga/
Kaupás í staðinn og þá hefðum 
við verið komin með ástandið á 
smásölumarkaðnum á Íslandi. 
Nú efast ég ekki um að það góða 
starfsfólk sem er í Samkeppnis-
eftirlitinu hafi byggt úrskurð sinn 
á gildandi lögum, ég efast ekki 
um það. Það bendir hins vegar til 
þess í mínum huga að breyta þurfi 
gildandi lögum. Það þarf að breyta 
samkeppnislögum þannig að svona 
hringamyndun verði ekki til á Ís-
landi.“

Ekki er að sjá í stjórnarsáttmála 
Sjálfstæðisflokksins og Fram-
sóknarflokksins að til standi að fara 

í aðgerðir gegn hringamyndun. Þar 
segir raunar að koma eigi í veg fyrir 
að fjármálastofnanir „stjórni rekstr-
arfélögum til langs tíma“. En þar 
segir raunar einnig: „Ríkisstjórnin 
mun beita sér fyrir endurskoðun 
regluverks atvinnulífsins með ein-
földun og aukna skilvirkni þess að 
leiðarljósi. Markmið hennar verður 
að minnka skrifræði og einfalda 
samskipti við opinbera aðila um 
leið og kostnaði er haldið niðri.“ og 
áfram er haldið: „Sérstakt markmið 
er að engar nýjar íþyngjandi reglur 
verði innleiddar fyrir atvinnulífið 
án þess að um leið falli brott jafn-
veigamiklar kvaðir.

Markaðshlutdeild verslana á höfuðborgarsvæðinu 2011 & 2012*

* Fyrir einhverjar smærri verslananna hafa tölur verið áætlaðar út frá fyrri árum ef nákvæmar tölur liggja ekki fyrir.

Þessi skjámynd úr skýrslu samkeppniseftirlitsins sýnir markaðshlutdeild 
verslanakeðja á höfuðborgarsvæðinu.

Páll gunnar Pálsson, forstjóri 
samkeppniseftirlitsins.

Hagar og Kaupás eru samanlagt með um 80 prósenta markaðshlutdeild á 
höfuðborgarsvæðinu. Ýmis fjármálafyrirtæki og sjóðir eiga stóra hluti í báðum 
félögunum.  Mynd: Hagar.is

„Það þarf að breyta samkeppn-
islögum þannig að svona hringa-
myndun verði ekki á Íslandi,“ segir 
Þorsteinn sæmundsson.



Frír flutningur á 
GARÐHÚSUM á allar 

þjónustustöðvar 
Flytjanda.

·
50% afsláttur af 

flutningi á 
GESTAHÚSUM miðað 
við verðskrá Flytjanda 

á allar þjónustustöðvar 
Flytjanda.

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1
4-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

50% 
afsláttur 

af flutningi á 
GARÐHÚSUM og 

GESTAHÚSUM 
miðað við verðskrá 

Flytjanda á allar 
þjónustustöðvar 

Flytjanda.

SESARSALAT

PANTA & SÆKJA
5 78 78 74

B
ra
nd

en
b
ur
g



10 8.  ágúst 2014

Matar-rúlletta
Það er stundum eins og hálfgert happdrætti að kaupa innflutt grænmeti 
og ávexti í íslenskum verslunum. Skyldi það vera í sæmilegu lagi? Það er 
þó ekki umfjöllunarefni þessarar síðu að þessu sinni, heldur matarhapp-
drætti af allt öðrum toga. Það er danskt, kallast Matarrúlletta og virðist 
ætla að slá í gegn.

Verðlaunuð nýsköpun
MadRouletten, eins og Matarrúllettan 
heitir á dönsku, er verðlaunað matar-
tengt nýsköpunarverkefni. Stofnend-
urnir heita Asger Möller Dombernow-

sky og Stine Juul Hansen. Þau eru 
bæði ung og skapandi, hann mark-
aðsfræðingur, hún tískuhönnuður. 
Leiðir þeirra lágu saman í þverfaglegu 
nýsköpunarnámi. Hugmyndin spratt 

upp úr skólaverkefni þar sem þau voru 
að velta fyrir sér hversdagslegum sam-
skiptum ungs fólks.

Sáu þörfina
Niðustaða þeirra var sú að ungt fólk 
vantaði einhvern vettvang til að 
kynnast einhverjum nýjum, án þess 
að það gerðist í ölæði eða á formlegu 
stefnumóti. Matarrúllettan var svarið. 
Tilgangurinn er sá að ungt fólk geti 

kynnst öðru fólki á sama reki, átt nota-
lega kvöldstund með spjalli og góðum 
mat. Þau byrjuðu í Árósum í febrúar í 
fyrra, hleyptu af stokkunum vefsíðunni 
madrouletten.com og samsvarandi 
fésbókarsíðu - og síðan hefur Matar-
rúllettan aldeilis snúist. Nú eru haldin 
Matarrúllettukvöld í fleiri borgum og 
vinsældirnar aukast stöðugt.

Hvað er Matarrúlletta?
Fyrirbærið er í raun afar einfalt. Fólk 
sem vill taka þátt í matarboði með 
fimm ókunnugum manneskjum á 
aldrinum 20 til 35 ára, skráir sig til 
þátttöku á vefsíðunni. Þau hjá Matar-
rúllettunni raða svo fólkinu saman í 
sex manna hópa sem borða saman þrí-
réttaða máltíð tiltekið kvöld. Í hverjum 
sex manna hópi eru svo tveir og tveir 
paraðir saman. Hvert paranna þriggja 
sér um einn hluta máltíðarinnar, svo 
úr verður þríréttuð máltíð. Já, og í 
hverjum hópi er einn sem sérstaklega 
hefur boðist til að vera gestgjafi og 
hýsir því matarboðið.

Besta úr báðum heimum
Nokkur slík matarboð eru þannig 
haldin á sama tíma í einhverri til-
tekinni borg eða bæ. Þegar líða fer á 
kvöldið er svo slegið saman í eitt alls 
herjar partí þar sem fólkið úr öllum 
matarboðunum mætir og blandar geði. 

Úr þessu segja þau Asger og Stina að 
hafi kviknað nýr kunningsskapur 
eða jafnvel vinskapur – og rómantík 
hafi jafnvel látið á sér kræla. Aðal til-
gangurinn er þó að tengja saman fólk 
sem ekki þekkist fyrir. Þetta mætti 
hugsanlega kalla einhvers konar raun-
heima-matar-fésbók. Hér sameinast 
margir kostir hefðbundinna matar-
boða og samfélagsmiðla á nýstárlegan 
hátt.

Endalausir möguleikar
Matarblaðamaður telur einsýnt að Ís-
lendingar verði fljótir að tileinka sér 
hið nýdanska fyrirbæri Matarrúllett-
una. Reykjavík er nógu stór til þess að 
þetta geti gengið upp í talsverðan tíma 
– þótt líkurnar á að þekkja einhvern 
boðsgesta séu meiri en víða annars 
staðar. Svo býður þetta líka upp á 
endalausar viðbætur og prjón. Þarf 
t.d. að miða við 20 til 35 ára? Má ekki 
allt eins miða við 50 til 65 ára? Eða 30 
til 55 ára? Er hægt að bæta inn í þetta 
áhugasviðum, þannig að fólk með 
líkan þankagang sé líklegt til að velj-
ast saman í matarboð? Hafi lesendur 
áhuga á að kynna sér málið betur, þá 
er vefslóðin madrouletten.com ... og 
hafi einhver alveg sérstaklega mikinn 
áhuga, þá er lénið matarrullettan.is á 
lausu þegar þetta er skrifað. Þau Asger 
og Stine eru ábyggilega til í samstarf.

Fólkið sem tekur þátt í matarrúllettunni skiptist á að elda og getur maturinn orðið æði fjölbreyttur.

Matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is
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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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ungmenna sem ganga saman 
í gegnum súrt og sætt. Það er 
komið að lokaþætti þessarar 
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nú í ljós hvort leiðarlok séu 
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vöruhúsi og allt útlit er fyrir að 
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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 
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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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Hvað getum við gert sem neytendur?
Með neysluvenjum okkar 

getum við bæði ýtt á og 
knúið fram breytingar í 

samfélaginu. Kröfur svo sem á að fækka 
skuli umbúðum og plastpokum eru 
þarfaþing þegar horft er til framtíðar. 
Fyrir skömmu var í fréttum að í hverju 
einu og einasta sýni sem rannsóknar-
leiðangur tók á milli Bermúda eyja og 
Íslands fundust plastagnir(1). Slíkt ætti 
að skipta Íslendinga miklu máli sem 
fiskveiðiþjóð. Ef að fiskurinn dregur í 
sig eiturefnin sem finnast í plastinu þá 
er hætt við að eftirspurnin eftir honum 
minnki. Einnig hefur verið fjallað um 
að skordýraeitur safnist hægt og rólega 
upp í fæðuhringnum og að við séum 
nú komin á svipaðan stað og jarðarbúar 
stóðu á gagnvart DDT skordýraeitr-
inu um 1960(2). Svo ekki sé minnst á 
skipulagða umhverfisglæpi sem eiga 
sér sérstaklega stað í fátækari hlutum 
heimsins(3).

En hvað getur almenningur gert til 
að sporna við þessari þróun? Og af 
hverju ætti okkur að vera umhugað um 
umhverfið? Fyrir flest okkar er svarið 
augljóst; það er það rétta í stöðunni. 
Siðferðilega má réttlæta umhyggju fyrir 
umhverfinu á þann hátt að hugsa eigi um 
hagsmuni heildarinnar. Einhverju sinni 
var manni kennt að ekki ætti að gera við 
aðra það sem maður vildi ekki að gert 
væri við sig. Slíkt á líka við í þessum 
málum, hví mátt þú skilja eftir þig stórt 
umhverfisspor ef þú vilt ekki að aðrir 
geri slíkt hið sama? En hvers vegna að 
setja aukna orku í eitthvað sem maður 
sjálfur fær lítinn hagnað af? Ástæðan 
er einföld, fyrir komandi kynslóðir. 
Svo þær þurfi ekki að takast á við um-
hverfisógnir og vandamál sem foreldrar, 
ættfeður og mæður, hafa arfleitt þau af. 
Best væri að sýna góðan karakter og vera 
fyrirmynd fyrir aðra en breytingin ger-
ist bara hjá hverjum og einum. Hvern 
langar ekki til þess að barnabarnið fái 
notið óspilltrar náttúru Íslands ef það 
kýs að gera það. Eða drekki hreint vatn 
án vandkvæða? Þegar við kjósum að taka 
það á okkur að eyða nokkrum krónum 
aukalega hér til að kaupa umhverfis-
vænni vöru, eða eyða örlítið meiri tíma 
þar til að flokka sorp þá gerum við það 
ekki eingöngu fyrir okkur sjálf heldur 
sérstaklega fyrir komandi kynslóðir. Þá 
sem sitja eftir í súpunni ef ekkert er að 
gert og þá sem landið erfa!

Síðastliðinn mánuð hafa Ungir Um-
hverfissinnar deilt með ykkur hinum 
og þessum upplýsingum sem mikil-
vægt er fyrir neytendur að vita. Sumt 
hefur verið til fræðslu svo neytendur 
geti tekið upplýstar ákvarðanir meðan 
að annað hafa verið ráð og ábendingar 
um hvernig betur megi fara. Það sem 
fjallað hefur verið um hefur meðal 
annars verið:

Drögum úr notkun  
á plastvörum
Einfaldar plasvörur eins og hringir af 
goskippum geta verið skaðlegir og það 
er því mikilvægt að klippa á hringi en 
mun betra er að koma plastvörum í 
endurvinnslu. Við Íslendingar einir og 
sér hendum rúmlega 70 milljón plast-
pokum á ári hverju. Plastpokar leysast 
upp í plastagnir sem geta haft áhrif á líf-
ríkið en plast getur tekið allt að þúsund 
ár að brotna niður í náttúrunni(4). Af 
þeim sökum er fátt jafn grátlegt eins og 
þegar fólk kaupir einnota plastvörur svo 
sem plastglös eða plasthnífapör. Um-
hverfisspor slíkrar vöru er hlutfallslega 
mjög mikið sér í lagi miðað við notkun, 
þar sem olía er unnin úr jörðu, plastið 
mótað í verksmiðju sem svo er flutt í 
verslun og þaðan að lokum heim til þín. 
Ungir Umhverfissinnar fóru á stúfana í 
júnímánuði og komust að því að Bónus 
er með ódýrustu maíspokana en mesta 
úrvalið er þó í Fjarðarkaupum. Maís-
pokamerkin sem seld eru í verslunum 
hérlendis eru helst Biobag og Maíspok-
inn. Maíspokar eru þó engin töfralausn, 
en marka þó upphaf mikilla breytinga 
þar sem margar borgir og jafnvel lönd 
hafa bannað venjulega einnota plast-
poka. Munurinn á plastpokum og maís-
pokum er sá að maíspokar eru úr sterkju 
og eitra því ekki umhverfið ásamt því 
að brotna mun hraðar niður en plast. 
Besta lausnin hverju sinni er alltaf að 
endurnýta poka en þó er ekki hægt að 
komast hjá því að henda heimilssorpi 
og þá eru maíspokar ágætis valkostur.

Forðumst matvöru sem 
inniheldur pálmaolíu
Farið var yfir aðra umhverfisvá sem 
finna má í mörgum marvælum en 
það er pálmaolía. Pálmaolía er ein 
ódýrasta olían á markaðnum í dag og 
hefur eftirspurn eftir henni aukist mikið 
undanfarna áratugi. Til þess að anna 

eftirspurninni hafa menn tekið á það 
ráð að ryðja mikið af landi regnskóg-
anna til þess að rækta olíupálma. Í dag 
er langmestur hluti pálmaolíu á mark-
aðnum ósjálfbær og valdur að eyðingu 
regnskóga og stofna þar af leiðandi 
dýrategundum í hættu. Pálmaolía er 
oft falin sem“jurtaolía“ og er talið að 
hana sé að finna í þriðju hverri matvöru 
á Íslandi.

Verslum grænt  
og endurvinnum
Kynnt voru til sögunnar tvö merki sem 
gagnlegt er fyrir upplýstann neytanda 
að þekkja vel en það eru Svansmerkið 
og Blómið sem finna má á ýmsum 
varningi. Svansmerkið er umhverfis-
merking innan norðurlandanna. Til eru 
63 flokkar fyrir vörur sem geta hlotið 
þennan stimpil, þar með talið raftæki 
o.flr. Hann skoðar val á hráefnum, 
efna- og orkunotkun í framleiðslu-
ferlinu, hönnun umbúða, förgun og 
framkvæmd gæðaprófana. Áhrif allra 
þessara þátta eru metin og þurfa að 
standast strangar kröfur til að verða 
svansmerktar. Svanurinn leggur mikla 
áherslu á að losun koltvísýrings sé í al-
gjöru lágmarki og berst þannig gegn 
hnattrænni hlýnun. Sérstakar kröfur 
eru settar á vörur ætluðar börnum. Öll 
efni sem eru grunuð um að hafa skað-
leg áhrif á umhverfið eru bönnuð og 
eru ilmefni og önnur ofnæmisvaldandi 
efni bönnuð í barnavörum. Blómið er 
umhverfisvottun á vegum evrópusam-
bandsins. Eins og svanurinn er allt 
framleiðsluferlið skoðað, allt frá inni-
haldefnum til úrgangs. Skilyrðin sem 
vörurnar þurfa að uppfylla eru endur-
skoðuð á 4 ára fresti í takt við breytingar 
sem verða á framleiðsluferlum. Aðrar 
umhverfismerkingar sem vert er að 
minnast á eru til að mynda Grænfáninn, 
bláfáninn og endurvinnslumerkið svo á 
eitthvað sé minnst. Endurvinnslukortið 
er app ætlað til að einfalda fólki að koma 
þeim úrgang sem það vill losna við á 
réttan stað svo það skili sér sem best 
til mögulegrar endurvinnslu. Í forritinu 
eru listar yfir endurvinnsluflokka og 
staði sem taka við hlutum og efnum til 
endurvinnslu.

Höfum augun opin fyrir 
snefilefnum í tækjum
Farsímar og aðrar hátæknivörur inni-

halda mikið magn snefilefna sem gott 
er að hafa í huga. Snefilefni eru frum-
efni sem finnast á jörðinni í litlu magni. 
Þessi efni eru notuð t.d. í skjái, hátalara 
og annað sem meðal annars finnst í 
snjallsímum. Snefilefni eru unnin úr 
bergi, en til þess að þau séu vinnanleg 
þarf uppsöfnun þeirra að vera nægjan-
leg og bergið að vera margummyndað 
(búið að ganga í gegnum jarðfræðiferli, 
hringrás steinda, oftar en einu sinni). 
Snefilefni er takmörkuð auðlind og því 
er það þannig að auðlindirnar munu 
klárast, enda eykst mannfjöldi heimsins 
á sama tíma og eftirspurn eftir fram-
leiðslu á tækjum og tólum margfaldast. 
Til að vinna þau snefilefni sem notuð 
eru í framleiðslu snjallsíma og annarra 
tækja þarf að fara í gegnum mikið ferli; 
grafa þarf upp berg í námum, mala það, 
vatnsblanda það til að hreinsa snefil-
efnin frá öðrum efnum, síðan þarf að 
hreinsa þau ennfrekar og fínpússa til 
þess að undirbúa þau fyrir komandi 
hlutverk. Við þetta ferli skapast ýmis 
mengun, einkum vegna þess að efnin 
eru yfirleitt í bergi sem inniheldur 
geislavirk efni. Vinnslan er orkufrek 
og þarfnast mikils magns af vatni sem 
síðan skilar sér mengað út í nærliggj-
andi ár og vatnsborð með tilheyrandi 
áhrifum á lífríkið. Einnig hlýst af 
sjónræn mengun þar sem skógar eru 
meðal annars ruddir og risastórar holur 
grafnar í jörðu til vinnslu efnanna. Þetta 
er ekki endilega spurning um að ýta öllu 
slíkum tækjum frá okkur, því það getur 
haft mikil áhrif að vera meðvitaður not-
andi. Munum að koma tækjunum fyrir 
á réttum stað þegar við uppfærum og 
hættum að nota þau. Það besta sem við 
getum gert við raftæki er að gera við þau 
og endurnota. Loks þegar líftími þeirra 
er liðinn, þá er hægt að koma þeim í 
endurvinnslu.

Kaupum lífrænt
Að versla lífrænt snýst ekki eingöngu 
um þig! Svo mikið hefur verið notað 
af skordýraeitri í gegnum tíðina að það 
hefur haft mikil áhrif á dýralíf. Nú er 
notkun á skordýraeitrinu neónikótínoíð 
orðin svo mikil að hún er ekki fjarri því 
sem að notkun á bannaða skordýraeitr-
inu DDT var um 1960. Skordýraeitrið 
hefur ekki eingöngu áhrif á t.d. býflugur 
heldur einnig meðal annars drekaflugur 
sem að borða moskítóflugur. Þannig 

hefur fækkun smáfugla verið rakin til 
fækkunar á skordýrum vegna þessa. 
Eitur sem þessi skila sér því út í fæðu-
keðjuna.

Við sem kaupum vörur og nýtum 
okkur þjónustu getum með því að auka 
eftirspurn eftir því sem umhverfis-
vænna er valdið vendingu á mark-
aðnum. Við í sameiningu getum komið 
breytingunum af stað. Hvert og eitt 
virðumst við kannski agnarsmá í hinum 
stóra heimi, en líkt og skytturnar þrjár 
þá getum við staðið saman og kallað 
eftir breytingum. Kaupum lífrænt ef 
við getum, svansmerkt eða með öðrum 
álíka umhverfismerkingum, flokkum 
bæði pappír og plast í þokkabót við 
dósir og skilagjaldsskyldar drykkj-
arvörur, kynnum okkur vörurnar sem 
við hyggjum á að fjárfesta í og hvernig 
staðið er að þeim frá upphafi til enda 
kaupum ekki vörur unnar úr fágætum 
við regnskóganna eða dýrum í útrým-
ingarhættu svo eitthvað sé nefnt, köllum 
eftir gegnsæi og breyttu hugarfari ekki 
aðeins fyrir okkur heldur einnig fyrir 
framtíðina.

Tilvísanir:
(1) http://ruv.is/frett/eiturefni-ur-plasti-fara-i-
sjavardyr
(2) http://www.ruv.is/mannlif/skordyraeitur-
hofum-vid-ekkert-laert
(3) http://www.ruv.is/frett/skipulagdir-um-
hverfisglaepir-hindra-throun
(4) http://www.ruv.is/frett/hendum-70-milljon-
plastpokum-a-ari

Höfundur eru:

Lilja Steinunn Jónsdóttir,
formaður Ungra umhverfissinna

Kristján Andri Jóhannsson,

stjórnarmaður.
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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!

8.  ágúst 201412

Skapandi sumar-
starf í Garðabænum
Lokahátíð Skapandi sumarstarfs 

í Garðabæ var haldin í bílakjall-
aranum á Garðatorgi fimmtu-

daginn 24. júlí sl. en þar sýndu félagar 
í hópnum hluta af því sem þeir hafa 
fengist við í sumar. Í hópnum í sumar 
voru 13 krakkar sem leggja stund á 
ólíkar listgreinar eins og tónlist, fata-
hönnun, myndlist og ljósmyndun og 

gert sér far um að leyfa öðrum að 
njóta með sér. Tveir tónlistarmenn úr 
hópnum fór m.a. í tónleikaferðalag á 
leikskóla bæjarins auk þess sem þeir 
heimsóttu Ísafold og Vífilsstaði. Fjallað 
er um framtakið á vefsíðu Garðabæjar, 
auk þess sem fjölmargar myndir hafa 
verið birtar á Facebook síðu hópsins, 
en sumar þeirra má sjá hér.

Þátttakendur í skapandi sumarstarfi: Jóhann Hinrik Jónsson, Rebekka sif stefánsdóttir, Örn gauti, Baldvin Ingvar 
tryggvason, steina Kristín Ingólfsdóttir, Elisabet Hanna, ásta Júlía Elíasdóttir, Margrét Mist tindsdóttir, Anna Maggý, 
sigrún Perla gísladóttir, svanhildur Halla Haraldsdóttir og Rebekka Jenný Reynisdóttir.



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
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Davíð Hjálmar Haraldsson, 
 Akureyri, orti þegar einn leik-
manna Argentínu skaddaði 
hringvöðva í knattspyrnuleik.

Þar líðst ekki linkan og hopið,
ekki lagst eða setið og kropið
en hörðustu gumar
á HM í sumar
rífa á sér endaþarmsopið.

Björn Ingólfsson, Grenivík, yrkir af 
sama tilefni

Það virtist oft vont að stöðv’ann
menn vissu þó hvar þeir höfð’ann,
en daginn sem hann
mætti Hollandi og vann
hann reif á sér rassgatsvöðvann.

Davíð Hjálmar Haraldsson yrkir.
Bedína sem bjó á Krít
breiða vildi heyið
á hesjur, steig í hundaskít
og hálsbrotnaði, greyið.

Bjarki Karlsson yrkir á sömu nótum
Tyrfingur í tjóni lenti og týndi síma.
Þrýtur sögu. Þó skal ríma:
Þetta var á Iwo Jima.

Enn er von! Hjálmar Freysteinsson 
yrkir.

Að finnist loks hið sanna svar
sérhver maður vonar,

í hlutlausri rannsókn Hannesar
Hólmsteins Gissurarsonar.

Jósefína Dietrich er hefðarlæða sem 
yrkir stundum á Fésbókina.
Hún er ekki par hrifin af sumum 
kveðskap sem þar birtist.

Í hund má snúnu henda roði
– held það tæpast ýfa skott –
en fylla af leir og fúlu hnoði
facebókina er miður gott.

Ármann Þorgrímsson yrkir.
 Entist varla orðaforðinn
ef ég segði huga minn
nú er Hannes Hólmsteinn orðinn
helsti sögu skýrandinn.

Kristján Runólfsson í Hveragerði er 
ekki hrifinn af 
mannanafnanefnd.

Þessa mannanafnanefnd,
má niður leggja á slaginu,
illa bólgin, upp er þembd,
sem igla á þjóðfélaginu.

Ingólfur Ómar Ármannsson yrkir.
Margt er það sem miður fer
meðal íslendinga,
En hátt á lofti halda ber
hróðri Skagfirðinga.

vísnastund

Pétur Stefánsson

pest@visir.is

Flórgoði á Vífilsstaðavatni
Fuglaáhugafólk hefur glaðst yfir 

því í sumar að flórgoðapar kom 
ungum á legg í friðlandi Vífils-

staðavatns í sumar. Sérstakur varp-
staður var útbúinn fyrir fuglana í vor.

Greint er frá því á vef Garðabæjar 
að starfsmenn bæjarsins hafi brugðist 

við tilmælum fuglafræðinga, sem hafa 
fylgst með fuglalífi við vötn og strendur 
í bænum, að hlúa sérstaklega að flór-
goðanum, segir á vef bæjarins. 

Greinabúntum var komið fyrir úti í 
vatninu strax og ísa leysti í vor í umsjón 
umhverfisstjóra. Greinabúntin voru 

ætluð sem búsvæði fyrir hreiðurgerð 
flórgoða því þeir gera hreiður úti á 
vötnum en síður á vatnsbökkum. 

Þá hefur álftapar hefur komið 
upp fimm ungum á Vífilsstaðavatni. 
Hreiður álftanna var á suðausturbakka 
vatnsins langt frá flórgoðunum.

Harpa best
Harpa Þorsteinsdóttir leik-

maður Stjörnunnar var 
útnefnd besti leikmaður 

Pepsideildar kvenna í knattspyrnu í 

fyrri hluta Íslands mótsins, eftir fyrstu 
9 umferðirnar í sumar.

Stjarnan á einnig þrjá fulltrúa í úr-
valsliði fyrri umferðar, Ásgerði Stefaníu 
Baldursdóttur, Glódísi Perlu Vigg-
ósdóttur og Hörpu Þorsteinsdóttur.

Flórgoðinn á Vífilsstaðavatni.  Mynd: Jóhann Óli Hilmarsson (af vef Garðabæjar).

Leikjanámskeið 
fyrir leikskólabörnin
Frá því að sumarlokun leik-

skólanna lýkur og þar til starf 
grunnskólanna hefst með 

formlegum hætti, eða frá 7. – 21. 
ágúst, er boðið uppá fjölbreytt og 
uppbyggileg leikjanámskeið fyrir 
útskriftarhópa leikskólanna í öllum 
frístundaheimilum í Hafnarfirði.

Mikil áhersla er lögð á útiveru, 
hreyfingu og hollustu og sérstaklega 
er lagt upp með að kenna „gömlu 
góðu leikina“ segir á vefsíðu Hafnar-
fjarðarbæjar. Þá fái börnin á hverju 
námskeiði tækifæri til að kynnast 
nýja skólanum sínum og umhverfi 
hans með það að leiðarljósi að auka 

öryggi þeirra og vellíðan við upphaf 
skólagöngu.

Námskeiðin eru fyrir 6 ára börn 
fædd árið 2008 og standa frá kl. 8:00 
– 17:00 en einnig er í boði að vera 
hálfan daginn, fyrir eða eftir hádegi.

Skráning fer fram á vefsíðu Hafnar-
fjarðarbæjar, hafnarfjordur.is.

auglýsingasíminn er 578 1190 - netfang: auglysingar@fotspor.is



Hafðu það gott 
í sumarfríinu!
Við prentum fyrir þig á meðan 

Umbúðir l Bækur l Tímarit l Fyrir skrifstofuna l Bæklingar 
Kynningarefni l Dagblöð l Fjölpóstur 
Stafræn prentun l Allskonar!

UM
HV

ERFISMERKI

Prentgripur

141 825

Suðurhraun 1
    

Garðabæ
    

Sími: 59 50 300
    

www.isafold.is




