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Mótmæla „ólöglegum og heimildarlausum“ framkvæmdum:

Garðabær lögsóttur vegna vegagerðar?
Landeigendur á Selskarði mótmæla 

harðlega lagningu Álftanesvegar 
um jörð sína. Lögmaður þeirra 

fullyrðir í bréfi í bréfi til Garðabæjar að 
Vegagerðin hafi farið inn á landareign 
þeirra, þrátt fyrir ítrekuð mótmæli. „Fara 
þær fram í óþökk þeirra,“ segir í bréfinu.

Lögmaðurinn segir landeigendur vera 
tilbúna til þess að beita öllum ráðum 
„sem lög leyfa“ til að verja hagsmuni 

sína vegna vegagerðarinnar. Þetta sé 
ekki í fyrsta sinn sem landeigendur eigi í 
samskiptum við Garðabæ vegna þessara 
mála, en landeigendur hafi „ítrekað mót-
mælt veglagningunni sem ólögmætri 
og heimildarlausri.“ Þá hafi þeir krafist 
þess að framkvæmdir verði stöðvaðar á 
meðan ekki sé fyrir hendi samkomulag 
milli landeigenda, Garðabæjar og Vega-
gerðarinnar. 

Til að koma í veg fyrir að lagalegum 
úrræðum verði beitt, vilja landeigendur 
að Garðabær kaupi heimaland Selskarðs, 
34 hektara í allt og lýsa til tilbúna til við-
ræðna. Hins vegar þurfi að stöðva fram-
kvæmdir meðan það fari fram. 

Á fundi bæjarráðs í lok ágúst var bæj-
arstjóra falið að ræða við lögmanninn, 
en ekki var fjallað um málið á fundi bæj-
arráðsins í vikunni. 

Stjórnendur Strætó bs. vilja að fargjöld hækki 1. desember. Samfara því verði þjónusta bætt, t.d. farið að aka fyrr á sunnudögum. 
Fulltrúar sveitarfélaganna segja enn ekkert hafa verið ákveðið um fargjaldahækkun.  Sjá bls. 2 og 12.
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Segir Gálgahraunsfólk 
borið röngum sökum
Þetta kemur á óvart. Sérstak-

lega þegar verið er að bera fólk 
röngum sökum,“ segir Gunn-

steinn Ólason, tónlistarkennari, en 
hann er meðal níumenninganna sem 
ákærðir eru í Gálgahraunsmálinu og 
undrast að þetta mál sé enn í gangi. 
Hann hafi búist við því að lögreglu-
yfirvöld myndu láta málið falla niður.

Níu manns, sem voru á meðal 
tuga annarra, sem handteknir voru 
við mótmæli í Gálgahrauni í október 
í fyrra, voru ákærð. Fólkið viðhafði 
friðsamleg mótmæli gegn vegagerð í 
gegnum hraunið. 

Jón H B Snorrason sagði við blaðið 
í byrjun árs að fólkið væri ákært fyrir 
að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu. 
Ómar Ragnarsson fjölmiðlamaður 
var í hópi hinna handteknu, en hann 
var ekki ákærður. Dæmi voru um að 
fólk hefði verið látið dúsa í fangaklefa 
tímunum saman.

„Fyrsta lagi er verið að sækja fólk 
til saka fyrir að standa vörð um lögin 
í landinu. Síðan er ljóst að lögregla er í 
sumum tilvikum að bera fólk röngum 

sökum,“ segir Gunnsteinn. Þegar 
hann er inntur eftir nánari skýringu 
á þessu, segist hann munu ræða það 
fyrir réttinum. 

Vitnaleiðslur í málinu hefjast í hér-
aðsdómi Reykjaness 11. september.
„Það áttu allir von á því að málið yrði 
fellt niður. Enginn skilur hvers vegna 
það var ekki gert. Fólkið í landinu 
horfir á þetta í forundran og skilur 
ekki hvað lögreglan er að sýsla. Hefur 
hún ekkert þarfara að gera en að eltast 
við okkur.“

Haraldur L. Haraldsson bæjarstjóri:

Vill bæta þjónustu 
og lækka gjöld
Ég held að það eigi að vera 

markmiðið hjá okkur hér í 
Hafnarfirði að við eigum að 

veita sem besta þjónustu og geta 
farið að lækka skatta og gjöld á íbúa 
sveitarfélagsins,“segir Haraldur L. 
Haraldsson, nýráðinn bæjarstjóri í 
Hafnarfirði í viðtali við bæjarblaðið 
Hafnarfjörð/Garðabæ.

„Það sem að ég legg höfuðáherslu 
á er að við erum ekki að fara að 
skerða þjónustu. Það er í mínum 
huga mjög mikilvægt að gera 
greinarmun á tvennu: Hagræðingu 

og niðurskurði,“ segir Haraldur 
og bætir við. „Ég vil nálgast þetta 
frekar á jákvæðan hátt. Að við förum 
í hagræðingu og spyrjum: Hvernig 
getum við veitt þá þjónustu sem við 
veitum, og jafnvel betri þjónustu, 
fyrir jafnvel minna fé. Þetta skiptir 
máli. Og ég fullyrði að í mörgum 
tilvikum er hægt að veita sömu 
þjónustu og jafnvel betri þjónustu 
með færri stöðugildum hjá mörgum 
sveitarfélögum. En ég legg áherslu á 
það að ég tel það ekki vera vænlegt 
til árangurs að vera að rjúka af stað 

í uppsagnir,“ segir Haraldur, sem í 
ítarlegu viðtali í opnu blaðsins ræðir 
einnig um umdeild launamál sín og 
veru í Sjálfstæðisflokknum. 

Sjá bls. 10-11.

Stjórnendur Strætó bs. vilja að fargjöld verði hækkuð um 10%

Ekkert ákveðið 
um hækkun
Ekki hafa verið teknar ákvarðanir 

um hækkun gjaldskrár Strætó. 
Umræða um slíkt verður tekin 

í tengslum við fjárhagsáætlun og ekki 
er ólíklegt að verðskrá muni taka ein-
hverjum breytingum á næsta ári, hver 
sú hækkun yrði og hvernig hún yrði 
útfærð hefur ekki verið rætt,“ segir 

Bryndís Haraldsdóttir, stjórnarfor-
maður Strætó bs. og bæjarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins í Mosfellsbæ, í svari við 
fyrirspurn blaðsins.

Stjórnendur Strætó bs. sækja það 
fast að fargjöld verði hækkuð um 10 
prósent að meðaltali, frá 1. desember 
næstkomandi.  Sjá bls. 12.

Formaður Fræðsluráðs um samræmdu prófin:

Áhyggjuefni fyrir Hafnarfjörð
Niðurstöðurnar eru ekki eins og 

við vildum hafa þær og er það 
áhyggjuefni að Hafnarfjörður 

hefur verið undir landsmeðaltali mörg 
ár í röð, þótt einstakir skólar skeri sig 
vissulega úr,“ segir Rósa Guðbjartsdóttir, 
formaður Fræðsluráðs Hafnarfjarðar og 
oddviti Sjálfstæðisflokksins.

Tölur um gengi hafnfirskra barna á 
samræmdu prófunum í fyrra hafa verið 
birtar í fundargerð fræðsluráðsins. Þær 
sýna að heilt yfir er árangur hafnfirskra 
barna og unglinga er yfirleitt rétt undir 
landsmeðaltali í öllum árgöngum og 
greinum.

„Það verður að skoða það og leita leiða 
hvernig hægt er að snúa þessari þróun 
við. Afhverju er Hafnarfjörður að koma 
talsvert verr út úr þessum prófum en 
nágrannasveitarfélögin sem við berum 
okkur gjarnan saman við? Það er athygl-
isvert að sum sveitarfélög hafa á örfáum 
árum náð hratt og vel að bæta árangur 
í sínum skólum og við eigum að læra af 
þeim og hvernig þar hefur verið brugðist 
við,“ segir Rósa. Hún nefnir að í Hafnar-
firði sé hafið sérstakt  læsisverkefni í leik 

og grunnskólum en vonir séu bundnar 
við að það hafi góð áhrif. „Við eigum 
markvisst að stefna að því að bæta alla 
þætti skólastarfs með hagsmuni barnsins 

að leiðarljósi, allt til að efla hæfni nem-
andans, þekkingu og ekki síst líðan. Ný 
bæjarstjórn hefur mikinn metnað í þeim 
efnum,“ segir Rósa.

Ekki mælikvarði á allt starf
„Ég man vel eftir kennara í Noregi, 
sem sagði eftir að niðurstöður PISA 
voru birtar í fyrra eitthvað á borð við: 
Æ, nú fara stjórnmálamenn að óska 
eftir sérstökum aðgerðum til þess að 
bæta árangurinn. Það er örugglega 
eitthvað svipað með samræmd próf. 
Þau eru hins vegar ekki tæki fyrir 
stjórnmálamenn, en geta verið tæki 
fyrir skólana sjálfa, til þess að hafa ein-
hverja viðmiðun um þann þátt skóla-
starfsins sem samræmt próf mælir,“ 
segir Gestur Svavarsson, varafulltrúi 
fyrir Vinstri græn í Fræðsluráði. 

Samræmdu prófin gefi fyrst og 
fremst vísbendingu um afmarkaðan 
þátt í skólastarfi hérlendis. „Þau henta 
fyrst og fremst til þess að fylgjast með 
hvernig breytingar verða á þeim hluta 

námsárangurs sem prófin mæla, innan 
hvers skóla milli árganga, enn alls ekki 
vel til þess að meta gæði skólastarfs, 
náms eða kennslu almennt.“

Þess vegna sé mikilvægt að fagfólk 
leiðbeini stjórnmálafólki og foreldrum 
um hvaða vísbendingar megi draga 
af árangri á samræmdum prófum. 
„Almennt er ég þó með áhyggjur af 
því að athyglin sem prófin fá geti haft 
þau áhrif að undirbúningur undir þau 
dragi athyglina frá öðru mikilvægu 
og hugsanlega mikilvægari þáttum 
skólastarfsins og láti e.t.v. einhverja 
nemendur halda að þeir séu annars 
flokks vegna lakari árangurs á sam-
ræmdum prófum. Ef svo er þá spyr 
maður hvort þau séu að þjóna sínum 
tilgangi,“ segir Gestur.

Árgjald lagt á hjá Hljóðbókasafni:

„Línurnar hafa logað hjá okkur“
Okkur finnst að þetta eigi að 

vera ókeypis, en okkur er ekki 
stætt á því lengur,“ segir Þóra 

Sigríður Ingólfsdóttir, forstöðumaður 
Hljóðbókasafnsins. Safnið tilkynnti 
nýlega að byrjað yrði að innheimta 
árgjald fyrir þjónustu safnsins, 2.000 
krónur. Kröfur verði stofnaðar í heima-
banka notenda. Gjaldfrestur verði einn 
mánuður, en hafi gjald ekki verið greitt 
eftir það, sé lokað á aðgang.

Yfir sjö þúsund manns nota safnið 
reglulega. Þóra Sigríður segir að flestir 
séu þeir nemendur sem glími við les-
blindu. Safnið hafi bætt þjónustu sína 
verulega á undanförnum árum, til að 
mynda með því að hægt er að hlaða 
niður hljóðbókum, en áður var aðeins 
hægt að nálgast þær á kasettum eða 
diskum, auk þess sem bókakostur hefur 
verið aukinn til muna. Þá hafi þeim sem 
nota safnið reglulega fjölgað úr 1.600 
árið 2007 og upp í 7.200 nú.

„Við höfum ekki fengið neina auka-

fjárveitingu í 
tengslum við þessa 
stækkun, svo þetta 
er neyðarbrauð. 
Við höfum óskað 
eftir auknum 
fjárheimildum 
árlega við fjár-
aukalög, en ekki 
fengið, þrátt fyrir 
að hafa verið fyr-
irmyndarstofnun og fengið nýsköp-
unarverðlaun,“ segir Þóra Sigríður. 
Hún reiknar með því að gjaldið muni 
skila hljóðbókasafninu 10-12 milljónum 
króna á ári.

Heimild sé fyrir gjaldinu í lögum. 
Upphæðin sé lág, en þetta sé í margra 
huga prinsippmál. „Það hafa logað 
línurnar hjá okkur. Stærstu kvartanirnar 
koma frá foreldrum lesblindra nem-
enda sem finnst ósanngjarnt að þurfa 
að borga fyrir bækur á meðan aðrir fá 
þær ókeypis.“

Vonar að gjaldið  
verði tímabundið
„Ég gagnrýni í sjálfu sér ekki þetta 
árgjald. Þetta eru 2000 krónur og ætti 
ekki að hafa teljandi áhrif á til dæmis 
örorkulífeyrisþega. Ég vil hins vegar 
beina sjónum að stjórnvöldum sem 
hafa frá hruni ekki bætt krónu við í 
reksturinn á safninu. Vonandi verður 
þetta til þess að ýta við stjórnvöldum 
og mennta- og menningarmálaráð-
herra um að auka fjármögnun til 
safnsins og að þetta árgjald verði 
aðeins tímabundið,“ segir Bergvin 
Oddsson, formaður Blindrafélagsins.

Hann bætir því við að Hljóð-
bókasafnið sé ekki hefðbundið bóka-
safn því notendur safnsins geti hlaðið 
niður bókum. Þær breytingar hafi 
kostað mikla peninga. Jafnframt því 
að senda hljóðbækur til eldri borgara 
um allt land. 

Lögreglumenn fylgja jarðýtu í gegnum hraunið í fyrrahaust. Friðsamleg 
mótmæli voru vegna þessa en níu manns voru ákærðir.
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Stjarnan tók bikarinn
Stjarnan hampaði bikarmeistaratitl-

inum á laugardag þegar stelpurnar 
unnu Selfoss 4-0 á Laugardalsvelli. 
Harpa Þorsteinsdóttir íþróttakona 

Stjörnunar fór á kostum í leiknum og 
skoraði þrjú mörk. Þetta er í annað sinn 
sem meistaraflokkslið Stjörnunnar 
hampar þessum eftirsótta titli. 

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

Haraldur L. Haraldsson, nýr bæjarstjóri, bendir á að Hafnarfjarðarbær hafi 
verið rekinn með afgangi á síðasta ári. Enn megi samt gera betur, án þess 
að draga úr þjónustu eða segja upp fólki, en um 1900 manns starfa hjá 

bænum. Hann segir í ítarlegu viðtali hér í blaðinu frá hugmyndum sínum. Fyrst 
þurfi að taka stöðuna. Síðan ákveða aðgerðir. Þetta er ágæt aðferð.
Ekkert hefur verið ákveðið um aðgerðir að sögn, en samt blasir við að einhverjar 
hugmyndir eru á sveimi.

Haraldur flutti ræðu á bæjarstjórnarfundi í vikunni og ræddi meðal annars um 
áætlun til að jafna laun kynjanna. Það er gott markmið og vonandi sjáum við 
árangur. En sömuleiðis kom hann inn á umræðu um „að auka þátt kvenna í 
atvinnurekstri.“ Sveitarfélög geti þar sýnt frumkvæði. Hann nefndi sem dæmi að 
hátt hlutfall kvenna starfaði á leikskólum, við heimaþjónustu og hjúkrun. 

„Ef á að úthýsa slíkum verkefnum tel ég það frumskilyrði að áður verði þau boðin 
út, í þeim tilgangi meðal annars að gefa fleiri aðilum tækifæri á að bjóða í slík 
verkefni. Þar eiga að skapast möguleikar, meðal annars til dæmis fyrir konur í 
atvinnurekstri.“

Það er sannarlega áhugavert að bæjarstjórinn nefni einkavæðingu grunnþjónustu 
sveitarfélagsins í sinni fyrstu ræðu. Þetta er pólitík.

Maður fær á tilfinninguna að stefnan sé að fara í aðgerðir af þessu tagi. En það er 
jákvætt að menn séu óhræddir við að lýsa hugmyndum. Þá er hægt að ræða þær 
og fara yfir kosti og galla. Og þá ekki síður að vandlega verði farið yfir reynslu af 
slíku fyrirkomulagi. Auk þess sem fólk getur spurt sig hvort það vilji að skattféð 
sem fjármagnar grunnþjónustuna, endi sem arðgreiðslur hjá hluthöfum einka-
fyrirtækja. Þetta er pólitík. 

Við skulum líta á þessa hugmyndafræði einkarekstrar í öðru samhengi.

Haraldur segir í viðtali hér í blaðinu að það sé engin pólitík í sveitarstjórnum. En 
hvað er það annað en pólitík að fela einkaaðilum að reka grunnþjónustu. Þetta 
er ekki bara pólitík, heldur sjálfur kjarninn í því hvernig við högum samfélaginu. 

Við höfum nýleg dæmi úr nálægum sveitarfélögum að neysluvatnið var selt einkafyr-
irtæki sem fékk neitunarvald í ákvörðunum fyrirtækisins, þrátt fyrir minnihlutaeign.

Þetta fyrirtæki heitir HS veitur og á Hafnarfjarðarbær hlut í því. Sjálfstæðismenn, 
sem voru í stjórnarandstöðu fyrir kosningar, vildu á sínum tíma selja hlut bæjarins, 
en ekki þeir sem þá voru við stjórn. 

Dreifing á rafmagni til bæjarbúa er í höndum þessa fyrirtækis. Þar vill bærinn gæta 
hagsmuna íbúanna og færa ekki ákvörðunarvaldið í málefnum þessa mikilvæga fyr-
irtækisins úr höndum fólksins. Áhrifaleysi fyrir tímabundinn gróða. Þetta er pólitík.

Sveitarstjórnir þurfa sannarlega að takast á við ýmis lögbundin verkefni. Það þýðir 
ekki að þar sé engin pólitík. Það er við úrlausn slíkra verkefna sem við sjáum grunn-
pólitíkina í samfélaginu. Menn ættu að varast að reyna að telja fólki trú um annað.

Ingimar Karl Helgason

Þetta er pólitík

Leiðari Við erum til
Við fögnum þeirri umræðu 

sem var áberandi í að-
draganda kosninga og ekki 

síst kosningaloforðum um breiðara 
samstarf og aukna samvinnu í bæj-
arstjórn Hafnarfjarðar. Með áherslu 
á eflingu lýðræðis, opnari stjórnsýslu 
og aukna þátttöku íbúa í ákvörðunum 
sem varða þeirra líf og aðstæður 
hefur samvinna sömuleiðis aukist 
milli fulltrúa ólíkra stjórnmálaflokka 
í bæjarstjórn Hafnarfjarðar síðustu 
ár. Á síðasta kjörtímabili eru þannig 
fjölmörg dæmi um vel heppnuð 
samvinnuverkefni þar sem öll bæjar-
stjórnin hefur unnið heilshugar saman, 
sbr. verkefnastjórn um byggingu nýs 
hjúkrunarheimilis, atvinnuátaksver-
kefnið Áfram, úttekt og skýrslu um 
fjárhagsleg samskipti Hafnarfjarðar-
bæjar og íþróttafélaganna, vinnu að 
umhverfis- og auðlindastefnu, Aðal-
skipulag Hafnarfjarðar og svo mætti 
lengi telja. Haustið 2008 tók fulltrúi 
Vinstri grænna sömuleiðis fullan þátt 
í gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2009 
og aftur fyrir árið 2010 með þáverandi 
meirihluta. 

Fráfarandi meirihluti lagði sig sér-
staklega fram um að ná samstöðu með 
fulltrúum minnihluta um allar stærri 
tillögur sem fluttar voru í bæjarstjórn 
eða í einstökum ráðum og nefndum. 
Það átti meðal annars við um allar þær 
tillögur sem samþykktar voru á fyrsta 
fundi nýrrar bæjarstjórnar vorið 2010, 
af bæjarstjórninni sem einni samstæðri 
heild. Sú samstaða spratt ekki af sjálfu 
sér heldur byggði hún á virku frum-
kvæði, markvissri vinnu og jákvæðum 
samskiptum. 

Orð og athafnir 
Ef tryggja á jafna aðkomu þeirra sem 
koma að starfi bæjarstjórnar verða orð 

og athafnir að fara saman. Umfram 
allt verður fólk að gæta sanngirni 
og virðingar í samskiptum hvert við 
annað. Þegar flokkar skiptast í meiri- 
og minnihluta hvílir mikil en ólík 
ábyrgð á báðum aðilum. Meirihluti 
sem vill raunverulega stuðla að breiðri 
samvinnu og þátttöku fulltrúa allra 
flokka verður að sýna skýrt frumkvæði 
í verki og gefa minnihluta raunverulega 
aðkomu að undirbúningi ákvarðanna 
og mótun hins formlega dagskrárvalds. 
Það er ekki sjálfgefið að þeir sem eru 
í minnihluta taki slíku boði um beina 
þátttöku og mörg dæmi eru um það 
á vettvangi íslenskra stjórnmála að 
flokkar velji fremur að vera í hefð-
bundinni „stjórnarandstöðu“, hafni 
samvinnu og þar með ábyrgð á þeim 
ákvörðunum sem teknar eru. 

Öðruvísi bæjarstjórn
Í nýlegri grein sem oddviti Bjartrar 
framtíðar ritaði og birtist í þessum 
miðli er því haldið fram að ekki hafi 
verið vilji til að mynda breiða sam-
stöðu í bæjarstjórn Hafnarfjarðar 
eftir kosningarnar í vor og látið að 
því liggja að það hafi átt jafnt við 
um alla flokka. Slíkar fullyrðingar 
koma okkur í minnihlutanum á 
óvart þar sem fulltrúar Samfylkingar 
og Vinstri grænna voru sannarlega 
tilbúnir til að láta á slíkar viðræður 
reyna og lögðu jafnframt til aðkomu 
allra framboðanna að slíku samstarfi. 
Sjálfstæðisflokkurinn var hins vegar 
ekki tilbúinn til viðræðna um annað 
en hefðbundið meirihlutasamstarf og 
hefðbundin skil milli meiri- og minni-
hluta. Engar raunverulegar viðræður 
fóru því fram um þann möguleika að 
mynda meirihlutasamstarf á breiðari 
grunni, heldur völdu fulltrúar Bjartrar 
framtíðar einfaldlega að leita eftir 

meirihlutasamstarfi við Sjálfstæðis-
flokk. Það er því hvorki rétt né sann-
gjarnt að okkar mati að gefa það í skyn 
að hugmyndin um breiðari samvinnu 
og „öðruvísi“ bæjarstjórn hafi strandað 
á þeim flokkum sem voru slíkum við-
ræðum raunverulega fylgjandi.

Önnur tilraun
Þrátt fyrir skýr fyrirheit og á köflum 
allt að því hástemmdar yfirlýsingar 
hefur nýr meirihluti haldið spilunum 
þéttar að sér en tíðkast hefur í bæjar-
stjórn Hafnarfjarðar, ekki kallað eftir 
samstarfi eða leitað eftir samráði með 
sama hætti og venja hefur verið til. 
Tillögur eru bornar fram án kynningar 
og án þess að reynt sé að ná um þær 
samstöðu fyrirfram og jafnvel ætlast til 
þess að bæjarstjórn samþykki þær um-
ræðulaust. Þrátt fyrir yfirlýsingar um 
bætt vinnubrögð og aukna samvinnu 
hefur veruleikinn því verið allt annar 
og í þveröfuga átt þessar fyrstu vikur og 
mánuði nýs kjörtímabils. Þeir sem hafa 
reynslu af setu í bæjarstjórn upplifa 
því sumpart afturhvarf til fortíðar, fyr-
irkomulags sem margir myndu segja 
að tilheyrði valdapólitík liðinna ára-
tuga miklu fremur en nútímalegum 
og framsæknum umbótastjórnmálum. 

Við erum hins vegar hvergi af baki 
dottin og erum langt í frá tilbúin að 
slá breiðara og aukið samstarf í bæjar-
stjórn Hafnarfjarðar út af borðinu. Við 
erum jafn tilbúin og áður til að gefa 
þeirri hugmynd tækifæri að fulltrúar 
ólíkra stjórnmálaflokka geti unnið 
saman að stórum málum til hagsbóta 
fyrir bæjarbúa alla. Við erum líka til-
búin til að gefa nýju fólki og nýjum 
flokkum svigrúm til að kynnast um-
hverfinu, verkefnunum og nýrri bæjar-
stjórn tækifæri til að vinna saman. Við 
skorum því á nýjan meirihluta að koma 
með okkur í það verkefni og leggja það 
í sem þarf. 

Við erum til. 

Höfundur eru

Adda María Jóhanns-
dóttir, Guðrún Ágústa 

Guðmundsdóttir, Gunnar 
Axel Axelsson og Ófeigur 

Friðriksson, bæjarfulltrúar 
Samfylkingar og Vinstri 

grænna í Hafnarfirði.

Frístundabíllinn ekur af stað
Byrjað er að skrá á Frístundabíl-

inn í Garðabæ. Bíllinn hefur 
það hlutverk að aka börnum 

frá tómstundaheimilum grunnskóla 
í bænum í íþrótta- og tómstunda-
starf. Hann ekur á starfstíma skól-
anna alla virka daga frá 14:15-17:30. 
Aksturinn hófst í byrjun vikunnar 
og stendur til 19. desember, og hefst 
aftur 5. janúar.

Í vetur verða tvær leiðir á vegum 
Frístundabílsins. Leið 1 fer frá Mýr-
inni til Sjálandsskóla með viðkomu 
í Tónlistarskólanum í Kirkjulundi og 
að Ásgarði á hverjum 30 mínútum. 
Fyrsta ferð dagsins er frá Mýrinni kl. 
14:15. Leið 2 fer á klukkutíma fresti 
frá Álftanesi með viðkomu í Ásgarði, 
Tónlistarskólanum í Kirkjulundi og 

að Mýrinni. Fyrsta ferð frá Álftanesi 
er kl. 14:45, segir á vef Garðabæjar.

Aðgangskort í frístundabílinn eru 
persónugerð rafræn kort, sem kall-
ast Garðakort, sams konar og notuð 
eru í sundlaugunum. Í umsókn um 
frístundabíl sem fyllt er út á vef Garða-
bæjar er hægt að panta kort og þar er 
einnig hægt að kaupa inneign á kort, 
eigi barnið kort fyrir. Kortið kostar 700 
krónur. Akstur með Frístundabílnum 
kostar 15 þúsund krónur fyrir allan vet-
urinn, en annars 8 þúsund á haustönn, 
en 10 þúsund á vorönn. Einnig er hægt 
að kaupa 30 stakar ferðir á 7 þúsund 
krónur, segir á vef Garðabæjar.

Skáning stendur yfir á vef Garða-
bæjar auk þess sem þar má finna frekari 
upplýsingar um bílinn og ferðir.

Hækkun 
hjá Jólaþorpi
Menningar- og ferðamálaráð 

leggur til að leigugjald fyrir 
söluþorp í Jólaþorpinu í Hafnarfirði 
verði hækkað úr 10 þúsund krónum í 
15 þúsund. Ráðið ákvað að leggja þetta 
til við bæjarráð. 

Mynd: Stjarnan.is
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Gæði
Speglaskápar Handklæðaofnar

Sturtuklefar úr 
hertu öryggisgleri 
með 16 hjólum, 
sturtustangarsetti, 
og heilum horn-
lista. Sturtubotn 
með vatnslás og 
lausri svuntu.lausri svuntu.

og gott verð!

baðinnréttinga!

Landsins mesta úrval
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Japanskur pappír, 
postulín og fjöru-
grjót með blaðsilfri 
í Gerðarsafni
„Flæði. Þetta eru allt ný verk, unnin 2013 og 2014, innsetningar, tvívíð 
og þrívíð verk. Ljóðræn myndgerð um uppsprettu, úrkomu, hringrás og 
óendanleika“ segir listakonan Mireya Samper aðspurð um hvað gestir fái 
að sjá á sýningu hennar Flæði sem opnuð var í Gerðarsafni síðastliðinn 
laugardag. Hún bætir við að verkin séu unnin í ýmis efni, þó aðalega 
japanskan pappír, postulín og fjörugrjót með blaðsilfri. Hluti verkanna nú 
voru einnig á einkasýningu Mireyu í hinu þekkta listasafni M.K.Ciurlionis 
í Litháen í fyrra.

Listir ómissandi  
í umhverfinu
Mireya er fædd á Íslandi og lærði 
myndlist hér á landi og í Frakklandi. 
Hún hefur búið víða erlendis og 
haldið fjölda einka-og samsýninga, 
svo sem í Japan, Indlandi, Ungverja-
landi, Chile og Frakklandi. Hún segir 
búsetu sína erlendis hafa haft mjög 
sterk áhrif á sig og vinnu sína, það 
gefi henna aðra sýn á heiminn í heild 
sinni, á Ísland, á menningu og pólitík. 
„Ég hef búið í allskonar borgum, fal-
legum og ljótum, í mörgum löndum, 
og það var merkilegt hversu mikil 
áhrif umhverfið hafði á líðan manns 
í hinu daglega lífi. Umhverfið er það 
sem við höfum fyrir augunum allan 
daginn, alla daga, það gefur auga leið 
að arkitektúr, hönnun og listir eru ekki 

bara mjög mikilvægur þáttur heldur 
ómissandi í umhverfinu. Mér finnst 
þess vegna gaman að deginum sem 
er haldið uppá einu sinni á ári „Dagur 
myndlistar“ og augýsingunni sem var 
gerð um hvernig lífið væri ef ekki nyti 
lista við.“ 

Verk í ýmsum víddum
Verk Mireyu eru afar fjölbreytt, bæði 
efnistök og efniviður. Hún málar á 
mjög þunnan pappír sem aftur er 
settur í þykkan ramma og oft hengdur 
í rýmið eða látinn standa á gólfinu líkt 
og skúlptúr. Einnig býr hún til stök 
verk í tví -og þrívídd, gjarnan gegnsæ. 
Náttúran er Mireyu ofarlega í huga 
og eru mörg verka hennar gerð til að 
standa utandyra, í skógi, á strönd eða 
á opnu svæði. 

Ekkert er án annars,  
allt er eitt
Listakonan segist sækja sér innblástur 
innávið en á sama tíma frá utanað-
komandi áhrifum. „Kannski innávið 
í þau áhrif sem ég er að kljást við á 
hverjum tíma og stað eða upplifa. En 
á sama tíma er innblæstrinum stýrt 
á einhvern hátt á veg hugmyndanna 
sem ég er að vinna með. Hugmynd-
irnar fæðast aftur á móti ýmist mjög 

skipulega og útpældar eða koma 
sjálfar og vilja fá að vera til“ segir 
Mireya og bætir við að allt fari þetta 
eftir því hvar hún er að vinna og af-
hverju. Sé hún að vinna úti í náttúr-
unni við gerð svo kallaðra Land-Art 
eða umhverfisverka þá taki náttúran 
sjálfkrafa þátt í verkunum. „Inn-
blásturinn verður þá beint frá náttúr-
unni en í þjónustu hugmyndarinnar. 
Stundum er það beinlínis landið sem 
ég er að sýna í sem hefur þessi áhrif, 
eins og t.d. Indland mjög sterklega - 
ekkert er án annars, allt er eitt.“ 

Færir listina til fólksins
Aðspurð hvort það sé munur á því að 
sýna verk utandyra í opnu rými eða á 
safni segir hún safnið veita ákveðna 
umgjörð sem listin sé þakklát fyrir og 
það sé mikill heiður að vera boðið að 
sýna á safni. Safnið gefi listinni hátíð-
legt yfirbragð og setji hana á ákveðinn 
stall sem ætti þó ekki að virka frá-
hrindandi. Frekar ætti að líta á það 
sem tækifæri til að skoða og velta fyrir 
sér listinni á hennar eigin forsendum, 

óháð því hvar hún sé og hvers vegna. 
Hún sjálf hafi þó einnig gaman af um-
hverfisverkum og sé því afar þakklátt 
að fá að sýna í almenningsrýmum. 
„Að færa listina til fólksins var eitt af 
því sem vakti mjög áhuga minn strax 
í námi í listaháskóla í Frakklandi og 
ég sinni enn þeim áhuga. Mér finnst 
mjög mikilvægt að fólk geti notið 
lista í sínu hverdagslega umhverfi. 
Að listin eigi sér eðlilegt pláss innan 
safna sem utan, að listin sé hluti af 
lífinu og auðgi andann. Persónulega 
finnst mér stórkostlegt að geta unnið 
hvort sem er inni á söfnum eða úti í 
almenningsrými. Það veitir svo ólík 
tækifæri sem eru hvor um sig frábær 
og mjög gefandi.“ 

Mireya segir það alltaf áskorun 
að opna sýningu eða taka þátt í sýn-
ingu, sama hvar í heiminum það er, 
en einkasýning á Íslandi sé þó á ein-
hvern hátt á öðrum tilfinningaskala. 
„Viðurkenningin á Íslandi er jafn 
mikilvæg og erlendis þrátt fyrir allt.“

Sýning Mireyu stendur til 
5.október.

„Að færa listina til fólksins var eitt af því sem vakti mjög áhuga minn strax í námi í listaskóla,“ segir Mireya Samper.

Mynd: Lisa Middelton.

menningin
Hildur  

björgvinsdóttir



Saman gegn matarsóun
Það sem við Íslendingar kunnum betur en nokkur annar er að veiða fisk 
og nýta afurðirnar svo úr verði verðmæti. Á meðan norskur þorskur af 
meðalstærð skilar um 1.500 krónum í kassann fáum við 2.000 krónur fyrir 
sambærilegan fisk. Á þessu eru ýmsar skýringar og ein þeirra er sú að við 
förum betur með hráefnið og nýtum það betur. Fyrir utan flökin er hefð 
hér fyrir að nýta hausa og lifur ... og nú er farið að nýta slógið í alls kyns 
dýrmætar vörur, húðkrem og bætiefni, svo eitthvað sé nefnt. Svo fram-
leiðum við auðvitað beinamjöl og lyfjageirinn er innan seilingar í þessu. 
Með því einu að frameiða í meira magni vörur úr slóginu sem þegar er 
búið að þróa og farið er að selja, eigum að geta fengið 5.000 krónur út úr 
meðal þorskinum samkvæmt útreikningum þeirra sem standa fyrirtækinu 
Codland í Grindavík.

Óhemju magni hent
En á sama tíma erum við í hópi þeirra 
þjóða sem henda mat. Það gera reyndar 
miklu fleiri þjóðir og FAO (Matvæla- 
og landbúnaðarstofnun Sameinuðu 
þjóðanna) áætlar að 1,3 milljarðar 
tonna af mat fari til spillis í heiminum 
á hverju ári. Þetta gera um tvö hundruð 
kíló á hvert mannsbarn að meðaltali. 
Sóunin er þó auðvitað miklu meiri 
í ríku löndunum en þeim fátæku. Á 
sama tíma er að minnsta kosti millj-
arður manna sem ekki fær nóg að 
borða og tuttugu þúsund börn deyja 
árlega úr næringarskorti. En jafnvel 
þótt við bætum ekki með beinum hætti 
úr hungri í heiminum með því að nýta 
betur mat, þá ættum við nú samt að 
gera það. Þannig förum við betur með 
verðmæti og þau gæði og framleiðslu-
þætti sem við höfum úr að spila.

Danir hafa tekið sig á
Frændur okkar Danir hafa dregið veru-

lega úr matarsóun á síðustu misserum 
– sumir segja um helming. Vissulega 
spila opinberar áherslur, skýrslur og 
átök á vegum FAO og Evrópusam-
bandsins þarna stóra rullu. En flestir 
eru hins vegar sammála því að það sé 
fyrst og fremst eljusemi og dugnaður 
báráttukonunar Selinu Juul sem hefur 
valdið hugarfarsbreytingu í Danmörku. 
Selina er forvígismaður og stofnandi 
samtakana Stop Spild Av Mad, eða 
Stöðvum matarsóun. Hún og félagar 
hennar í samtökunum eru óþreytandi 
í því að vekja athygli á málstaðnum 
með blaðagreinum, viðtölum og öllum 
öðrum tiltækum ráðum. Selina Juul 
skrifaði meðal annars stórgóða bók 
um nýtingu afganga sem farið hefur 
sigurför og sópað til sín verðlaunum.

Komdu í Hörpu um helgina
Selina ætlar að vera í Hörpunni um 
helgina. Þá verður haldin hér ráðstefna 
eða fjölskylduhátíð sem ber yfirskrift-

ina „Saman gegn matarsóun“ og er 
hluti af norrænu átaki. Það eru Land-
vernd, Kvenfélagasamband Íslands og 
Vakandi sem standa að skipulaginu 
hér með fulltingi Norrænu ráðherra-
nefndarinnar. Vakandi eru íslensk sam-
tök sem berjast gegn matarsóun, sam-
bærileg dönsku samtökunum hennar 
Selinu. Fjörið í hörpu hefst klukkan 
13:00 á laugardag og dagskráin stendur 
til 18:00. Auk Selinu ætlar Tristram 
Stuart að halda fyrirlestur, en hann er 
mikilsmetinn fyrirlesari og baráttu-
maður gegn matarsóun. Dagur B. Egg-
ertsson borgarstjóri fer yfir málin frá 
sjónarhóli Reykjavíkurborgar og Heiða 
Björg Hilmisdóttir ætlar að útskýra 
hvernig Landspítalinn, stærsti vinnu-
staður landsins, hefur tekið matarsóun 
föstum tökum.

Súpa úr ljótu grænmeti
En það verður fleira á dagskránni en 
bara fjörugir fyrirlestrar. Það verður 

smjatttpatta-upplestur fyrir börnin 
og svo verður boðið upp á súpu úr 
ljótu grænmeti. Allt saman ókeypis. 
Það er nú reyndar þannig að nokkur 
íslensk fyrirtæki hafa beitt hugviti og 
útsjónasemi til að bæta matarnýtingu 
sem hefur skilað sér í nýjum vörum. 
Garðyrkjubændurnir Knútur Rafn 
Ármann og Helena Hermundardóttir 
í Friðheimum í Bláskógabyggð hafa 
til að mynda notað ljótu tómatana í 
súpu sem þau selja ferðamönnum og 
alls kyns sósur sem hægt er að kaupa í 
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Hvað getum við gert?
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mötuneytum, hvað getum við gert? Það 
er í raun nokkuð einfalt. Nýtum af-
gangana betur í daglegu lífi. Svona rétt 
eins og það munar heilmikið um að 
heimili flokki rusl eða safni lífrænum 
úrgangi, þá munar gríðarlega um að 
heimili landsins bæti nýtinguna á 
mat. Svo munar þetta heilmiklu fyrir 
budduna. Staðreyndin er nefninlega sú 
að flest heimili geta haft eina til tvær 
fullgóðar afgangamáltíðir í viku. Með 
þessu sparast vinna, innkaupin verða 
minni og nátúran græðir. Er einhver 
mínus við það? 

Tökum Ítali til fyrirmyndar
Eitt af því sem hægt er að gera er að 
venja sig á að ganga vel frá afgöngum, 
merkja hvað er hvað og ákveða svo 
eitt eða tvö kvöld í viku sem eru föst 

afgangakvöld. Þetta snýst nefninlega 
um hugarfar. Svo er líka gott að hafa 
rétt tæki og tól. Eitt af því sem getur 
sparað manni stórar fjárhæðir er að 
fjárfesta í lítilli vacuum pökkunarvél. 
Með slíkri græju er hægt að pakka af-
göngum hverrar máltíðar í lofttæmdar 
umbúðir sem þýðri að maturinn endist 
að minnsta kosti fimm sinnum lengur 
... já fimm sinnum lengur. Þannig má 
komast hjá því að mestu að afgangar 
skemmist í ísskápnum. Svona græja 
þykir þarfaþing í mörgum löndum og 
varla er t.a.m. til það heimili á Ítalíu 
þar sem ekki er vacuum pökkunarvél 
í eldhúsinu.

Græddur er geymdur ... 
biti
Ef hægt er að spara 20% í matarinn-
kaupum fjölskyldunnar með slíkri vél, 
borgar hún sig upp á fáeinum vikum 
eða mánuðum. Eitt ráð að lokum. 
Matarblaðamaður hefur prófað all 
margar svona vélar. Sumar eru fram-
leiddar á Ítalíu og aðrar í Kína. Rétt 
eins og gildir um önnur raftæki er 
tekin tveggja ára lögbundin ábyrgð 
á þeim öllum, en þó er til í þessu 
að hægt sé að fá vélar með lengdri 
ábyrgð, sem þá gildir í þrjú ár. Í þessu 
borgar sig að velja vandað evrópskt 
vörumerki með lengdri ábyrgð, því 
þegar maður kemst upp á lagið er hætt 
við að vacuum vélin fari að keppa við 
kaffivélina og brauðristina um að vera 
mest notaða raftækið í eldhúsinu. Svo 
er líka gáfulegt að kíkja á vefsíðuna 
www.stopspildafmad.dk og sjá hvaða 
snilldarráð Selina Juul og hafa uppi í 
erminni.

Svavar Halldórsson

matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is
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Brazzi 1L 5 teg
verð 198 kr./stk.

398
kr.

 - Fylgstu með okkur á Facebook

appeLsínur
verð áður 278 kr./kg 

Knorr Lasagne
verð áður 558 kr./pk.

KóKómjóLK 6 í pK. 
verð áður 489 kr.

sveitaBiti 26%
verð áður 1.489 kr./kg

sveitaBiti 26%
verð áður 1.489 kr./kg

Weetos orKuBar 5x20g 
verð áður 429 kr.

QuaKer Havre CrunCH
verð áður 458 kr.

BrinK HrísKöKur
verð áður 184 kr.

FK BrauÐ
verð áður 268 kr.

túLipanar
verð xxx kr.

gaLa epLi
verð áður 298 kr./kg 

andrex WC pappír 9+3
verð áður 1.398 kr. 

FK BrauÐsKinKa
verð áður 384 kr./pk.

198
kr./kg

298
kr.

234
kr.

Helgar-
tilboð

FJARDARKAUP-

4. - 6. september

1.598
kr./kg

svínaHnaKKi
verð áður 1.598 kr./kg

svínaLundir
verð áður 2.398 kr./kg

aLpen orKBar, 3 teg. 
verð áður 410 kr./pk.

490
kr./pk.

HamBorgarar 2x115g m/BrauÐi
verð áður 540 kr./pk.

nautagúLLas
verð 2.398 kr./kg

Bai drYKKur 5 teg.
verð áður 422 kr./stk.

mamma CHia 6 teg.
verð áður 290 kr./stk.

FK súKKuLaÐi eÐa vaniLLuís 2L
verð áður 548 kr./stk.

489
kr./stk.

nautaHaKK
verð áður 1.698 kr./kg

2.898
kr./kg

nautainnraLæri
verð áður 3.598 kr./kg

1.198
kr./kg

FjaLLaLamBs FrosiÐ súpuKjöt
verð áður 858 kr./kg

KjarnaFæÐi FrosiÐ LamBaLæri 
sérverKaÐ
verð áður 1.498 kr./kg

ota soL grYn 950g
verð áður 469 kr.

698
kr./kg

trópí appeLsínu, epLa eÐa tríó 3 í pK.
verð áður 254 kr./pk. 

248
kr./kg

ÞingeYsK KæFa
verð áður 1.698 kr./kg.

1.298
kr./kg

399
kr.1.098

kr.

sérverKaÐ 
LamBaKjöt

Lambakjötið frá Kjarnafæði 
hefur hangið a.m.k. 7 daga 
fyrir pökkun og frystingu, 

sem tryggir mýkra og 
safaríkara kjöt

158
kr.

198
kr.

BiLLYs pan pizza originaL eÐa peperoni
verð áður 289 kr./stk.

1.898
kr./kg

Knorr Lasagnette
verð áður 558 kr./pk.

lokað 
laugardaginn 2. ágúst
mánudaginn 4. ágúst

498
kr./pk.

1.198
kr.

228
kr./stk.

398
kr.

398
kr.

159
kr./stk.

1.358
kr./kg

298
kr./pk.

1.118
kr./kg

1.190
kr./kg

369
kr./pk.

358
kr./stk.

248
kr./stk.

498
kr./pk.

198
kr./pk.

FLoridana HeiLsusaFi
verð áður 275 kr. 

FACEBOOK LOGO ICON for Adobe Illustrator
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Nýr bæjarstjóri í Hafnarfirði leggur áherslu á þjónustu en boðar hagræðingu í rekstri bæjarins:

„Við erum ekki að fara í uppsagnir“
„Brýnustu verkefnin hjá Hafnarfjarðarbæ eru þau sömu og hjá öllum 
öðrum sveitarfélögum. Við erum þjónustuaðili. Það er mjög mikilvægt að 
leggja áherslu á það að við erum hér til þess að þjóna íbúum sveitarfélagsins 
og þá sem sækja sveitarfélagið heim. Og það er alveg ljóst að það er alltaf 
hægt að gera betur,“ segir Haraldur L. Haraldsson, nýráðinn bæjarstjóri 
í Hafnarfirði.

Mikil reynsla
Hann segir að leiðarljós í sínum 
störfum verði að Hafnarfjörður verði 
fremstur meðal jafningja, „bæði varð-
andi þjónustuna og líka varðandi álögur 
á íbúana. Það sem mér finnst eiga að 
vera markmiðið, er að veita sem besta 
þjónustu fyrir sem minnstan pening.“

Haraldur hefur langa reynslu af 
bæjar- og sveitarstjórnarmálum. Hann 
hefur starfað sem bæjarstjóri í um 
fimmtán ár, meðal annars á Ísafirði, og 
einnig starfað við ráðgjöf og fjárhags-
lega endurskipulagningu sveitarfélaga, 
þar á meðal á Álftanesi. Að auki hefur 
hann starfað við fjárhagslega endur-
skipulagningu fyrirtækja, líkt og Bú-

landstinds, auk þess sem hann starfaði 
hjá Nýsi í nokkur ár, en fyrirtækið sér-
hæfði sig í einkaframkvæmd opinberrar 
þjónustu og var meðal annars í sam-
starfi við Hafnarfjarðarbæ, svo stiklað 
sé á stóru. Haraldur hefur tekið að sér 
vinnu fyrir í allt 13 sveitarfélög á síðustu 
fjórum árum, um fimmtung íslenskra 
sveitarfélaga. 

Ráðning hans olli nokkru uppþoti, 
en bæði var fyrirkomulagið gagnrýnt 
sem og launakjör. En hvað kom til að 
hann sótti um að verða bæjarstjóri?

„Þegar auglýsingin um bæjarstjór-
ann í Hafnarfirði kom, þá hugsaði 
ég að ég væri búinn að byggja upp 
ákveðna reynslu, sem bæjar- og 

sveitarstjóri, við fjárhagaslega endur-
skipulagningu o.s.frv., sem gæti nýst 
vel í þeim málum sem þarf að vinna 
að hér í Hafnarfirði. Það var með þetta 
að leiðarljósi, og eftir að hafa rætt um 
þetta við fjölskyldu mína, að það varð 
sameiginleg niðurstaða hjá okkur að 
ég myndi sækja um og gefa mönnum 
tækifæri á að velja mig úr hópi þeirra 
sem sóttu um.“

Um störf sín við endurskipulagn-
ingu á fjárhag sveitarfélaga segir Har-
aldur: „Og þó ég segi sjálfur frá, þá 
held ég að það hafi tekist nokkuð vel.“

Lækka skatta og gjöld
Haraldur segir að sveitarstjórnarmenn 
séu flestir orðnir meðvitaðir um að 
hægt sé að reka sveitarfélög ódýrar en 
oft er gert. „Og það er mín skoðun að 
þau sveitarfélög sem skulda meira en 
hámarks skuldahlutfall segir til um og 
eru ekki að jafnaði að skila tekjuaf-
gangi, þau eru að gera eitthvað öðruvísi 

og kannski ekki alveg rétt, miðað við 
þau sveitarfélög sem eru að ná báðum 
þessum markmiðum. Og ég held að 
það eigi að vera markmiðið hjá okkur 
hér í Hafnarfirði að við eigum að veita 
sem besta þjónustu og geta farið að 
lækka skatta og gjöld á íbúa sveitar-
félagsins.“
- Hvernig meturðu stöðuna í Hafnar-
firði? Hvernig sérðu fyrir þér að ná 
þessum markmiðum?

„Ég mun beita mér fyrir því að það 
verði farið í úttekt á rekstri bæjarins 
og þar mun ég reyna að nýta reynslu 
og þekkingu mína af því hvernig sú 
vinna verður framkvæmd. Það verður 
unnin ítarleg greining á hverri stofnun 
sveitarfélagsins og ég tel að hún muni 
draga fram að ýmist sé hægt að gera 
hlutina betur eða allt sé í góðu lagi, 
sem er auðvitað góð niðurstaða. Ég er 
alls ekki að segja að fólk hafi ekki verið 
að gera hlutina vel fram að þessu. Ég 
bara legg áherslu á að það er alltaf hægt 
að gera betur.“

Áhersla á samstöðu
Haraldur segist einnig leggja mikla 
áherslu á samstöðu um aðgerðir. „Það 
skiptir gríðarlegu máli ef hægt er að 
ná samstöðu um þetta innan bæjar-
stjórnar og meðal starfsmanna. Ég 
hef lagt mikla áherslu á þetta, í þeim 
sveitarfélögum sem ég hef unnið 
fyrir, að samstaða verði innan meiri- 
og minnihluta um þær áherslur sem 
ráðist hefur verið í. Það sem mér finnst 
kannski ótrúlegast er að þetta hefur 
tekist og ég vonast auðvitað til þess 
núna, þegar ég er hingað kominn til 
þess að stýra skútunni að okkur takist 
að ná samstöðu um þær aðgerðir sem 
við förum í.“

Lofar árangri
Haraldur segir að ekki séu komnar 
fram hugmyndir um þær aðgerðir sem 
ráðist verði í.

„Nei, þetta verkefni [úttektin, innsk. 
blm.] tekur fjóra til sex mánuði. Auð-
vitað hefur maður einhverja skoðun. 
En ég hef staðið sjálfan mig að því að 
vera með einhverja skoðun þegar ég 
hef komið að stofnun hjá sveitarfélagi, 
og ég hef farið út úr stofnuninni með 
allt aðra skoðun. 

Haraldur segir þetta vera áhlaups-
verkefni. „Við ráðumst í þetta og síðan 
tekur kannski tvo mánuði að keyra 
þetta í gegnum kerfið. Strax eftir það 
förum við að sjá árangur og hann 
verður miklu meiri heldur en maður 
gerir sér grein fyrir, á skömmum tíma. 
Ég hef séð það hjá þeim sveitarfélögum 
sem hafa farið markvisst í þetta. Það 
er ótrúlegt hvað árangurinn er fljótur 
að nást.“
- Þegar þú talar með þessum hætti, á 
að skilja það sem svo að það séu þegar 
komnar fram tillögur um hvað þið 
hyggist gera?

„Nei, en ég veit að það eru 
möguleikar í stöðunni. Hér hefur 
margt verið vel gert, en reynsla mín 
hefur sýnt að það með þessari að-
ferðarfræði sem ég hef unnið með og 
við höfum verið að beita hjá þessum 
sveitarfélögum að það er alltaf hægt 
að gera betur.“ 

Ekki rokið í uppsagnir
- Hefur þessi aðferðarfræði haft fækkun 
starfsmanna í för með sér?

„Það sem að ég legg höfuðáherslu á 
er að við erum ekki að fara að skerða 
þjónustu. Það er í mínum huga mjög 
mikilvægt að gera greinarmun á 
tvennu: Hagræðingu og niðurskurði. 
Í niðurskurði, þá tel ég að menn séu 
að fara að skera niður, til þess að 
reyna að ná einhverjum árangri, sem 
hefur jafnvel þýtt að það er verið að 
segja upp fólki og skerða þjónustu. 
Ég vil nálgast þetta frekar á jákvæðan 
hátt. Að við förum í hagræðingu og 
spyrjum: Hvernig getum við veitt þá 
þjónustu sem við veitum, og jafnvel 
betri þjónustu, fyrir jafnvel minna 
fé. Þetta skiptir máli. Og ég fullyrði 
að í mörgum tilvikum er hægt að 
veita sömu þjónustu og jafnvel betri 
þjónustu með færri stöðugildum hjá 
mörgum sveitarfélögum. En ég legg 
áherslu á það að ég tel það ekki vera 
vænlegt til árangurs að vera að rjúka 
af stað í uppsagnir,“ segir Haraldur. 
Hann bætir því við að á endanum séu 
það stjórnmálamenn sem taki ákvarð-
anirnar og heldur áfram.

„Sérstaklega hjá svona stóru sveitar-

Tækifæris- 
sinni í 
fótbolta
„Ég ætla að halda bæði með FH og 
Haukum,“ segir Haraldur og brosir 
við þegar hann er spurður um prí-
vatlífið. „Synir mínir hafa sagt að ég 
sé mikill tækifærissinni í fótbolta. Ég 
hef svona til dæmis haft Eið Smára 
sem mitt uppáhald í fótbolta, þannig 
að ég hef svolítið fylgt því og haldið 
með því liði sem hann hefur verið 
í hverju sinni. Ég ætla að leyfa mér 
áfram að vera svolítill tækifæris-
sinni í þessum efnum, og ég held 
að það verði ekkert mál fyrir mig að 
skipta um gír og halda með Hafnar-
fjarðarfélögunum,“ segir Haraldur 
og skellir upp úr.

Haraldur er kvæntur, þriggja 
barna faðir og afi þriggja barna. 
Hann er uppruninni í Keflavík. 
Hann býr nú í Garðabæ, en útilokar 
ekki að flytja í Hafnarfjörðinn, þótt 
hann segist ekki vilja úttala sig um 
það.

Hann segir að fjölskyldan sé sitt 
megin áhugamál. „Samverustundir 
með konunni minni og börnunum 
eru mér mjög mikilvægar og ég legg 
mikið upp úr því. Það má eiginlega 
segja að fjölskyldan sé mitt hobbí.“ 
En til hliðar við það séu efnahags-
málin sitt megin áhugamál. „Ég get 
alveg viðurkennt það að í hrun-
inu, áramótin 2008-09 – þá voru 
margir frídagar í kringum jólin. Ég 
var kannski ekkert voðalega hátt 
skrifaður hjá fjölskyldunni þá, því 
ég eyddi miklum tíma í að fara yfir 
stöðuna og skuldastöðu þjóðarbús-
ins,“ segir Haraldur að lokum. 



16.10 Golfið
16.40 Læknamiðstöðin (20:22)
17.25 Friðþjófur forvitni (3:10)
17.50 Geymslan (14:28)
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Frá Svíþjóð til himins 
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Völundur - nýsköpun í 
iðnaði (2:5)
20.05 Læknamiðstöðin (5:13)
20.50 Mótorsystur (5:10)
21.10 Gátan ráðin (1:3)
(The Bletchley Circle)
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Kvöldstund með Jools 
Holland
23.20 Verðlaunamyndir 
Kvikmyndaskóla Íslands - Viltu 
breyta lífi þínu?
23.40 Baráttan gegn kjarn-
orkuvopnum
01.30 Fréttir og dagskrárlokur

06:00 Pepsi MAX tónlist
07:35 Everybody Loves Raymond
08:00 Cheers (16:25)
08:25 Dr.Phil
09:10 Pepsi MAX tónlist
15:30 Kitchen Nightmares 
16:20 The Good Wife (19:22)
17:05 Britain’s Next Top Model
17:55 Dr.Phil
18:40 America’s Funniest 
Home Videos (26:44)
19:05 Everybody Loves Ray-
mond (6:23)
19:30 Cheers (17:25)
19:55 Gordon Ramsay Ulti-
mate Cookery Course (2:20)
20:25 Psych (15:16)
21:10 Monroe (3:6)
22:00 Law & Order: UK (2:8)
22:50 The Borgias (7:10)
23:35 House of Lies (9:12)
00:05 Leverage (12:16)
00:50 Lost Girl (21:22)
01:35 Excused
02:00 Monroe (3:6)
02:50 Pepsi MAX tónlist

07:00 Barnatími Stöðvar 2 
08:10 Malcolm In the Middle 
08:30 Ellen (26:170)
09:15 Bold and the Beautiful 
09:35 Doctors (129:175)
10:15 Spurningabomban 
11:05 Glee (8:22)
11:50 Grey’s Anatomy (1:24)
12:35 Nágrannar 
13:00 Kalli Berndsen í nýju ljósi
13:25 Covert Affairs (1:16)
14:10 Chuck (10:24)
14:55 Last Man Standing 
15:15 Big Time Rush 
15:40 Tricky TV (2:23)
16:05 Kalli kanína og félagar 
16:25 Ellen (27:170)
17:10 Bold and the Beautiful 
17:32 Nágrannar 
17:57 Simpson-fjölskyldan 
18:23 Veður, fréttir og íþróttir
18:54 Ísland í dag og veður
19:15 The Big Bang Theory 
19:35 Modern Family 
20:00 2 Broke Girls (12:24)
20:20 New Girl (23:25)
20:45 Dallas 
21:30 Mistresses (3:13)
22:15 Miami Medical (9:13)
23:00 NCIS: Los Angeles 
23:45 Person of Interest (3:22)
00:30 Breaking Bad (1:8)
01:15 Grimm (19:22)
02:00 Fringe (21:22)
02:45 The Wizard of Gore (1:1)
04:15 Dallas 
04:55 2 Broke Girls (12:24)
05:20 Fréttir og Ísland í dag 

07:00 Supercup 2013 
(Kiel - Flensburg)
17:45 Spænski boltinn 
(Real Madrid - Betis)
19:25 Spænsku mörkin 
19:55 Supercup 2013 
(Kiel - Flensburg)
21:15 Einvígið á Nesinu 
Sýnt frá skemmtilegu golfmóti 
sem haldið er árlega til 
styrktar góðs málefnis en þar 
keppa bestu kylfingar landsins 
í þrautakeppni.
22:00 Pepsi deildin 2013 
(Pepsí deildin 2013)
Útsending frá leik í Pepsí deild 
karla í fótbolta.
23:50 Pepsi mörkin 2013 
Mörkin og marktækifærin í 
leikjunum í Pepsi deild karla í 
knattspyrnu.

11:50 Scott Pilgrim 
13:40 Taken From Me
15:10 Margin Call 
16:55 Scott Pilgrim 
18:45 Taken From Me
20:15 Margin Call 
22:00 The Pelican Brief 
00:20 The Expendables 
02:05 The Imaginarium 
04:05 The Pelican Brief 
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20:00 Einu sinni var (18:22)
(Borgaraflokkur)
20:30 Örlagadagurinn (12:30)
(Kristín Snorradóttir)
21:05 Grey’s Anatomy 
21:50 Lois and Clark (8:22)
(Lois og Clark)
22:35 Einu sinni var (18:22)
(Borgaraflokkur)
23:05 Örlagadagurinn (12:30)
(Kristín Snorradóttir)
23:40 Grey’s Anatomy 
00:25 Lois and Clark (8:22)
(Lois og Clark)
01:10 Tónlistarmyndbönd
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er margfaldur sigurvegari sem sterkasta og endingarbesta bílabónið
Rétta vetrarbónið á bílinn. Þolir tjöruþvott og sterkustu þvottaefni.
Gagnast sérlega vel þeim sem þvo bílana sína reglulega á bílaþvottastöðum

Prófaðu bónið og þú sannfærist

14:45 Ensku mörkin - neðri 
deild 
15:15 Sunderland - Fulham 
16:55 WBA - Southampton 
18:35 Chelsea - Aston Villa 
Bein útsending.
20:45 Ensku mörkin - úrvals-
deildin (1:40)
21:40 Messan 
22:40 Liverpool - Stoke 
00:20 Swansea - Man. Utd. 

115.  SEPTEMBER 2014

félagi eins og Hafnarfjarðarbæ, sem 
er með mjög marga starfsmenn í 
vinnu, þannig að starfsmannaveltan 
er mjög mikil, og það er hægt að ná 
gríðarlegum árangri, ef það þarf að 
fækka stöðugildum, bara í gegnum 
starfsmannaveltu. En þá þarf kannski 
að flytja fólk á milli starfa. Þannig að 
ég í minni vinnu hef ég lagt áherslu á 
að við erum ekki að fara í uppsagnir.“ 

Haraldur segir mjög mikilvægt að 
horfa til góðs starfsfólks, þeirra sem 
þegar eru um borð, til þess að vinna 
að verkefnum sveitarfélagsins. Til að 
mynda ef ráðið sé í æðri stöður innan 
sveitarfélagsins, „að maður horfi til 

þess hvort það sé möguleiki að hífa 
fólk upp í píramídanum, heldur en 
að vera alltaf að ráða nýtt fólk inn.“

„Eðlilegur“ munur  
á launum
Eins og nefnt er hér að ofan hafa 
orðið nokkrar deilur um launakjör 
Haraldar. Upplýst hefur verið að laun 
hans eru hærri en forvera hans og í 
forystugrein í síðasta blaði er bent á 
að á kjörtímabilinu í heild, er yfir tíu 
milljóna munur á launum hans og for-
verans, en upplýst hefur verið að laun 
hans nema upp undir einni og hálfri 
milljón króna á mánuði. 

- Gerðir þú sjálfur einhverja kröfu um 
laun?

„Ja, hvað erum við að tala um? Nú veit 
ég ekki hvernig menn komast að þessari 
tölu, ég sá það til dæmis í sjónvarpinu 
að þar var eitthvert súlurit sem sýndi 
að mín laun, eða þau laun sem ég hef 
samið um, væru 30 prósentum hærri en 
forvera míns. Þetta stenst ekki skoðun 
þegar betur er að gáð. Þegar ég kom til 
starfa, þá skoðaði ég þetta. Það sem er 
í mínu launaumslagi, eða verður þar 
í lok þessa mánaðar, er 10 prósentum 
hærra en það sem var í launaumslagi 
forvera míns þegar hann lét af störfum. 
Þannig að það er svolítill munur á því 

hvort það eru tíu eða þrjátíu prósent. 
Og þegar tekið er tilliti til hækkunar á 
bifreiðastyrk sem ég fæ, þá er heilda-
mismunurinn tólf prósent. Hvort þetta 
sé réttlætanlegt eða ekki, hef ég ekki 
skoðun á.“
- Í mínum huga er ekki aðalatriði hvort 
munurinn sé 12, 18 eða 30 prósent, sem 
eru þær tölur sem hafa verið nefndar, 
heldur finnst mér þetta spurning um bæði 
fordæmi og prinsipp. Nú er til dæmis 
hér mikið talað um hagræðingu. Er ekki 
réttast að þeir sem draga vagninn gangi 
á undan með góðu fordæmi?

„Þegar ég sæki um þetta starf, þá er 
ég í ákveðnu starfi og ég er með ákveðin 

laun. Svo fer ég í viðtal og það leiðir til 
þess að farið er að ræða um launakjör 
og þetta er niðurstaðan. Hvort það var 
alveg upp á krónu það sama og forveri 
minn hafði eða hvort það er tíu pró-
sentum eða tólf prósentum hærra. Ég 
get bara ekki svarað því. En við vitum 
það líka, að ef þú ert með launatöflu 
vegna starfsmanna, sem unnið er eftir, 
þá er launamunur eftir því hvort þú ert 
nýr í starfi eða hvort þú ert með 15-20 
ára starfsreynslu. Þannig að ég hugsa ef 
þú tækir þetta inn í, þá held ég að þetta 
geti nú alveg gengið upp sem eðlilegur 
mismunur.“

Aðalatriðið er fólkið
- Þú ert félagi í Sjálfstæðisflokknum. 
Skiptir það máli upp á samskipti þín við 
meirihlutann?

„Ég hef verið að vinna fyrir um 
fimmtung allra sveitarfélaga í landinu 
í úttektum og endurskipulagningu. Ég 
hef aldrei verið að spá í því hver sé þessi 
pólitíski meirihluti í sveitarstjórnar-
málunum. Ég held að pólitík, flokkspóli-
tík, skipti engu máli í sveitarstjórnar-
málum. Þetta snýst um fólkið sem þú 
ert að vinna með. Varðandi það hvort 
ég sé sjálfstæðismaður eða eitthvað 
annað, þá hef ég samtals í 15 ár starfað 
sem bæjarstjóri, og af þeim 15 hef ég 
í tólf ár unnið með vinstri mönnum í 
meirihluta, en aðeins þrjú með hægri 
mönnun í meirihluta. Það hlýtur að 
segja eitthvað til um hversu alvarlegt 
það er að ég skuli leyfa mér að aðhyllast 
þessa stefnu í landsmálapólitíkinni. Í 
mínum huga skiptir flokkspólitíkin ekki 
máli í sveitarstjórnum. Ég bara vonast 
til þess að eiga gott samstarf við alla 
bæjarfulltrúa. Það sem skiptir máli eru 
einstaklingarnir. Fólkið sem er að vinna 
að málefnum sveitarfélagsins.“

„Það skiptir gríðarlegu máli ef hægt er að ná samstöðu um þetta innan bæjarstjórnar og meðal starfsmanna,“ segir Haraldur L. Haraldsson, sem boðar 
hagræðingu í rekstri Hafnarfjarðarbæjar, án þess að þjónusta skerðist eða að farið verði í uppsagnir.
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Hljómsveitir í fæðingu
Um 520 nemendur verða við 

nám í tónlistarskóla Garða-
bæjar í betur, en kennarar 

eru hátt í 50. Í vetur verður boðið upp 
á tónlistarval við skólann í samstarfi 
við Garðaskóla, en verkefnið kallast 
rytmísk Hringekja og er fyrir nem-
endur í 9. og 10. bekk. Tíu nemendur 
munu hafa sótt um. 

Kennt verður á skólatíma. Fjórir 
kennarar frá tónlistarskólanum munu 
kenna þátttakendum á rafgítar, rafbassa 
og trommur. Kennt verður á hvert 
hljóðfæri í einn og hálfan mánuð, og 
eftir það verða stofnaðar hljómsveitir 
og lög leikin eftir getu hvers hóps.

50 ára afmæli
Tónlistarskóli Garðabæjar hóf starfsár 

sitt á ný í lok ágúst og að venju er fjöl-
breytt starfsemi framundan í skóla-
starfinu, segir í umfjöllun um skólann 
á vef Garðabæjar. 50 ára afmæli skólans 
hefur verið haldið á og voru af því til-
efni meðal annars haldnir hátíðartón-
leikar, sem þóttust heppnast vel.

Söngsmiðja
Í Tónlistarskólanum verður boðið upp 
á sérstaka söngsmiðju fyrir 9-12 ára. 
Nemendur sækja hóptíma einu sinni í 
viku og einnig söngtíma þar sem eru 
þrír nemendur saman, auk þess að 
stúdera tónfræðitíma. Í söngsmiðjunni 
fá þau að læra eðlilega og áreynslu-
lausa raddbeitingu auk þess að syngja 
í röddum. Unnið verður með íslensk 
sönglög, dægurperlur og söngleikjalög. 

Einnig verður farið í leikræna tjáningu 
og túlkun með skemmtilegum og 
örvandi leiklistaræfingum. Skráning 
er enn í gangi, eftir því sem segir á vef 
Garðabæjar.

Hlutfall fargjalda of lágt í bókum Strætó bs.

Vilja hækka fargjöld um 10 prósent
Stjórnendur Strætó bs. vilja að far-
gjöld verði hækkuð um 10 prósent 
og að hækkunin taki gildi 1. des-
ember næstkomandi. Þetta kemur 
fram í minnisblaði Reynis Jónssonar, 
framkvæmdastjóra, sem lagt var fyrir 
stjórn byggðasamlagsins nýlega.

Þar segir að samkvæmt eigendastefnu 
Strætó bs. eigi fargjöld að standa undir 
40 prósentum af rekstrarkostnaði, en 60 
prósent komi frá eigendum. Fargjöldin 
standa nú undir 26 prósentum kostn-
aðarins, en þetta hlutfall var 30 prósent 
í fyrra.

Bryndís Haraldsdóttir, stjórnarfor-
maður Strætó bs. bendir á þetta hlutfall 
í svari sínu við fyrirspurn blaðsins, sem 
greint er frá á bls. 2 hér í blaðinu.

Frestuðu hækkun
Megin ástæðan fyrir lægra hlutfalli 
var frestun á fyrirhugaðri 7 prósenta 
hækkun á gjaldskrá sem gert var ráð 
fyrir að tæki gildi 1. desember í fyrra.

Fram kemur í minniblaðinu að stjórn-
endur Strætó vilji einfalda gjaldskrána, 
en einnig að hún verði hækkuð um „10% 
að meðaltali 1. desember nk,“ segir í 
minniblaðinu. Þar segir einnig að gjald-
skráin hafi ekki verið hækkuð í meira en 
ár og almennt fargjald, sem nemur 350 
krónum, ekki í þrjú ár.

Hundruð milljóna  
fjárfestingar
Til stendur að fjölga vögnum og auka 
akstur á bæði álagstímum, sunnudögum 
og á rauðum dögum. Raunar átti að auka 
sunnudagaaksturinn nú í ár en því var 
frestað vegna óvissu um efndir ríkisins 
á samningi um almenningssamgöngur. 

Nú gera stjórnendur Strætó ráð fyrir 
því að 1. janúar byrji vagnarnir að ganga 
klukkan hálfátta á sunnudagsmorgnum 
og helgidögum, í stað 11:30 eins og nú 
tíðkast, ef marka má minnisblaðið.

Skuldlaus Strætó
Áætlað er að viðbótarakstur á 
álagstímum og helgidögum muni kosta 
300 milljónir króna. Þá er stefnt að því 
að endurnýjun vagna verði ekki fjár-
mögnuð með lánum, en í minnisblaðinu 
segir að til þess að svo megi vera, sé „í 
áætlunum gert ráð fyrir að handbært 
fé frá rekstri verði ekki lægra en 350 

m.kr. á næstu árum“. Gangi áætlanir eftir 
verði Strætó skuldlaus árið 2018. Sam-
kvæmt nýjasta ársreikningi Strætó bs. 
nema skammtíma- og langtímaskuldir 
rúmum 877 milljónum króna. 

Hafnarfjörður 
og Garðabær 
greiða um 
15 prósent
Hafnarfjarðarbær greiðir upp undir 
10 prósent af framlögum sveitarfé-
laganan og Garðabær 5,6 prósent, 
eins og sjá má á yfirlitinu sem er 
skjámynd úr minnisblaði stjórn-
enda strætó.

Krafa sveitar-
félaganna að 
hækka
Sigrún Edda Jónsdóttir, bæjarfulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins á Seltjarnarnesi 
og fulltrúi bæjarins í stjórn Strætó 
bs., segir að það hafi verið rætt í 
nokkurn tíma í stjórninni að hækka 
fargjöld í almenningsvagna. „Það er 
krafa frá eigendum Strætó bs. að far-
gjaldatekjur komi til með að skila um 
40% af tekjum Strætó bs.,“ segir hún 
í svari við fyrirspurn blaðsins. Sig-
rún Edda segir langt um liðið síðan 
fargjöld voru síðast hækkuð en það 
einnig áformað að einfalda fargjalda-
uppbyggingu samhliða ásamt því að 
við náum vonandi að bjóða upp á 
fjölbreyttari greiðslumáta en verið 

er að byggja upp greiðsluapp þannig 
að hægt sé að greiða á rafrænan máta 
fargjöld.“

Einar Birkir Einarsson, fulltrúi 
Hafnarfjarðar og bæjarfulltrúi 
Bjartrar framtíðar, segir að segir að 
vega þurfi og meta hversu mikið eigi 
að koma frá sveitarfélögum og hversu 
mikið í gegnum fargjöld í bókum 
Strætó bs. „Þetta þarf að vega og meta 
áður en ákvörðun verður tekin,“ segir 
hann í svari við fyrirspurn blaðsins. 
Málið sé í skoðun í tengslum við 
fjárhagsáætlun sem ekki hafi verið 
afgreidd.

Blaðið sendi fulltrúum allra 
sveitarfélaga fyrirspurn um hugs-
anlega fargjaldahækkun. Bryndís, 
Sigrún Edda og Einar höfðu svarað 
þegar blaðið fór í prentun.

Ekki hefur komið fram hvort 
hugur farþega til hækkunar fargjalda 
hafi verið kannaður.
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Hafnfirskum ljóðskáldum gert hátt undir höfði
Staksteinar við fjöruborðið kallast 

sumarsýning Bókasafns Hafnar-
fjarðar sem er um hafnfirsk ljóð-

skáld.
„Okkur fannst tímabært að minna 

á kveðskap þekktra sem óþekktra 
hafnfirska ljóðskálda,“ segir Brigitte 
Bjarnason bókavörður, en hún og 
samstarfskona hennar, Sigrún Sigur-
jónsdóttir, sjá um sýningar á vegum 
safnsins.

Þær stöllur fundu verk eftir þekkt 
ljóðskáld, eins og til dæmis Örn 
Arnarson, Stefán Hörð Grímsson og 
fleiri, „en einnig nokkra gullmola 
eftir minna þekkt ljóðskáld eins og 
Jóhannes Jóhannesson og Jón Berg-
mann,“ segir Brigitte og heldur áfram: 
„Við vildum gjarnan sýna fleiri verk 
eftir skáldkonur, en það fannst því 
miður frekar lítið í hillum safnsins.“ 

En það er ekki bara boðið upp á ljóð 

eftir hafnfirsk skáld á bókasafninu því 
gestum safnsins gefst líka tækifæri á 
að spreyta sig í ljóðlistinni – settur 
var upp „ljóðaveggur“ á annarri hæð 
safnsins - og hefur það mælst vel 
fyrir. „Þar kom margt á óvart og sýnir 
með afgerandi hætti að ljóðið er ekki 
í dauðateygjunum – fólk hefur verið 
duglegt að skrifa á ljóðavegginn. Unga 
kynslóðin hefur til dæmis greinilegan 

áhuga á að tjá sig um ýmis málefni eins 
og ástandið á Gaza, og ætti að fá fleiri 
tækifæri til þess.“

Sýninginn er á fyrstu og annari hæð 
safnsins og stendur til septemberloka.

Hér má lesa eitt ljóðið sem skrifað 
var á vegginn góða, en það er eftir Ísak 
Henningsson, sem gaf góðfúslegt leyfi 
til birtingar á því.

(Texti frá Bókasafni Hafnarfjarðar).

Ármann Þorgrímsson yrkir um 
Siðareglur

Umboðsmann með eðli grátt
ætti að setja á steglur.
Framsókn hefur alltaf átt
eigin siðareglur.

Hreinn Guðvarðarson orti undir 
sjónvarpsfréttum:

Oft eg sit við sjónvarpið
þar sýnist andinn slíkur.
Okkur kemur ekkert við
utan Reykjavíkur.

Kristján Runólfsson varð fyrir 
handarskaða og orti:

Úlnliðurinn bólginn, blár,
blæðir inn í holdið,
þó að ég sé kappi klár,
kvalinn er ég „soldið“

Davíð Hjálmar Haraldsson orti á 
Grenivíkurgleði á Grenivík. Hann
tók þátt í viðburðum dagsins með því 
að ganga/skokka í
kringum Þengilshöfða í grenjandi 
rigningu og roki:

Oft er hált á Höfðans slóð
og hætt er þar við foki.
Drulluna í ökkla óð
í úrhelli og roki.

Og Davíð Hjálmar Haraldsson yrkir 
áfram:

Breti sem við Barentshaf
berja vildi Olgu
hrasaði í hrúgu af
hreindýrstaði volgu.

Kerlingin á Skólavörðuholtinu orti í 
vætunni í Reykjavík

Regnið vætir nára og nef,
nauð er við að búa,
ryðskán ég á rumpi hef,
rakaskemmd og fúa.

Gunnar Kr. Sigurjónsson yrkir
Það var eitt sinn rauðhærður Rússi,
sem reiddist í viðskiptastússi.
Hann barði í borðið
og bað svo um orðið,
en fór síðan burtu í fússi.

Sá Gamli yrkir:
Svo var það framsækinn Finni
sem fórnaði konunni sinni;
hnýtti´henni hnút
og henti svo út
því hann vildi vera með hinni.

Ingólfur Ómar Ármannsson yrkir 
sléttuband:

Stakan góða léttir lund
lífgar gróður dagsins,
Vakan ljóða styttir stund
styrkir glóðir bragsins.

vísnastund

Pétur Stefánsson

pest@visir.is

Fréttirnar 
frá Palestínu
Fólk segir að allt sé í fínu
Þau hafa þá ekki heyrt fréttirnar frá Palestínu
Ísraelsmenn stríð heyjandi
Palestínumenn deyjandi

Við getum ekki bara leyft þessu að gerast
Frekar leyfum við orðinu að berast
Að þetta gengur ekki lengur
Of margir svangir
Veröldin á bláþræði hangir

Slökum ekki á!
Látum þetta ekki á okkur fá!
Ef allur heimurinn leggst saman á eitt
Þá getum við fengið þessu breytt

(Ísak Henningsson)
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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




