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Rannsóknir og ráðgjöf vegna raka og myglu  

hús & heilsa Fyrsta fyrirtækið á Íslandi 
Fagmennska og vísindi 

Í okkar augum er dýrið þitt einstakt!
Dýralækningastofa
Helgu Finnsdóttur
Skipasundi 15
Sérgrein: Sjúkdómar hunda og katta
Sími 553 7107  • www.dyralaeknir.com

Dýralæknirinn 
í hjarta Reykjavíkur!

Múr og Flísar ehf.
Öll múrvinna - fagmennska í fyrirrrúmi

löggiltur meistari -  sími 8972681 - murogflisar.is 

flísalagnir
múrverk
húsaviðgerðir
steining

flotun
anhydrit-ílagnir
perlu-ílögn
sand-ílögn
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Börn útilokuð frá frístundaheimili vegna vanskila foreldra:

Meiri harka hjá Hafnarfjarðarbæ
Þrjú til fjögur börn voru útilokuð frá 

frístundaheimilum bæjarins nú í 
skólabyrjun vegna vanskila foreldra 

með gjöld fyrir heimilin, frá því í vor.
Vistin eftir skóla kostar 16.500 krónur 

á mánuði og er hressing innifalin. Ekki er 
gripið til aðgerða fyrr en vanskil eru komin 
í þrjá mánuði en þá eru mál stundum send 
í innheimtu hjá innheimtufyrirtæki.

„Við semjum alveg fram og til baka við 
foreldra þannig að við gerum allt sem við 

getum til að leysa þessi mál,“ segir Geir 
Bjarnason, æskulýðs- og forvarnarfulltrúi 
hjá Hafnarfjarðarbæ, en hann skilaði ný-
lega skýrslu um stöðu frístundaheimila í 
bænum til Fjölskylduráðs bæjarsins. Hann 
segir að ekki sé útilokað að þegar hafi verið 
samið við foreldra þeirra barna sem ekki 
komust að í skólabyrjun, en Geir segir að 
hlutfall þeirra sem ekki komast að vegna 
vanskila sé lágt, þar sem um 700 börn séu 
á frístundaheimilunum.

„Fólk verður að sýna lit og getur 
fengið að greiða inn á vanskil og slíkt. 
Það breytir því ekki að það er meiri 
harka í þessu núna. Þetta var ekki svona 
strax eftir hrun. Þá gerði bærinn allt til 
þess að koma í veg fyrir að börn myndu 
ekki líða fyrir fjárhag foreldra, en það 
hefur breyst hjá bænum síðan. Það er 
meiri harka,“ segir Geir Bjarnason og 
vísar til breytinga á verklagsreglum fyrir 
nokkrum misserum.

Vitnaleiðslur í máli lögreglunnar gegn níu manns sem mótmæltu vegagerð í Gálgahrauni fyrir tæpu ári fóru fram í héraðsdómi 
Reykjaness á dögunum. Hér má sjá Gunnstein Ólason og Ragnhildi Jónsdóttur, sem bæði eru ákærð, spjalla við gesti í réttarhléi. 
Andri Snær Magnason, rithöfundur sem hér sést einnig á mynd, fjallar um málið hér í blaðinu.  Sjá bls. 4.
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Það er alltaf gaman í 

Ga�araleikhúsinu

“Þú verðrur að drífa þig á 
Unglinginn. Hún er skrifuð 
og leikin af verðandi 
stjórstjörnum”
 Auðunn Lútherson LG

Lík Mitt - Mój Trup  
með Boguslav Kierc
sýnt í Gaflara
leikhúsinu

laugardaginn
20 september
kl 20.00

Ókeypis miðar fást í miðasölu
Tickets free of charge

Víkingastræti 2
midasala@gaflaraleikhusid.is

íslenskur texti og 
sjónlýsing fyrir blinda 
og sjónskerta

Ekki hægt að reka 
íþróttir án augýsinga
Auglýsingar á keppnisbún-

ingum barna voru ræddar 
í stjórn Íþróttabandalags 

Hafnarfjarðar nýlega, í kjölfar um-
fjöllunar bæjarblaðains Hafnarfjarðar/ 
Garðabæjar um málið. 

Fram kemur í fundargerð Íþrótta-
bandalagsins að „flestir“ hafi verið 
sammála um að ekki væri hægt að reka 
íþróttahreyfinguna án styrktaraðila. 
Hefðin sé að styrktaraðilar séu sýni-
legir, til dæmis á keppnisbúningum, 
óháð aldri. 

Margrét María Sigurðardóttir, um-
boðsmaður barna, sagði í samtali við 
blaðið í vor, að óheppilegt væri að börn 
í íþróttum væru merkt kostunaraðilum 
með áberandi hætti. 

Í umfjöllun blaðsins var bent á að 
styrkir Rio Tinto/ Alcan til íþróttastarfs 
sextán ára og yngri í Hafnarfirði væru 
bundnir skilyrðum um að búningar 
yrðu merktir fyrirtækinu og að merki 
þess væri uppi með áberandi hætti 
þegar börn keppa. 

Margrét María taldi í samtali við 
blaðið að skiljanlegt væri að auglýst 
væri á búningum barna og unglinga 
og ekki giltu sambærilegar reglur eins 
og t.d. um auglýsingar í leik- og grunn-
skólum. „Ástæða þess var m.a. sú að 
slíkt starf er oft háð styrkjum og auglýs-
ingatekjum til að auðvelda börnum að 
taka þátt án tillits til efnahags foreldra.“

Hins vegar væri mikilvægt að tekin 

yrði upp umræða innan sveitarfélaga 
og foreldrafélaga um hvort eðilegt þyki 
að merkja börn tilteknum fyrirtækjum. 

Styrkur eða 
auglýsing?
Samkvæmt samningnum um styrki 
frá álverinu á að birta fyrirtækis-
merki Rio Tinto Alcan á heimasíðu 
sinni og textann „Rio Tinto Alcan 
á Íslandi styður barna- og ung-
lingastarf “ en þessu á svo að fylgja 
nafn félagsins. Sömu kvaðir eru á 
öllu bréfsefni og öllu kynningarefni 
sem varðar barna- og unglingastarf 
félaganna. 

Þá eru í samningnum sérstök 
ákvæði sem gilda fyrir hvert félag. 
Þannig segir ut.d. m FH að „allir 
keppnisbúningar fyrir 16 ára og 
yngri skulu merktir með fyrirtæk-
ismerki Rio Tinto Alcan“. Þetta á þó 
ekki við þar sem ekki er heimilt að 
vera með auglýsingar á keppnisbún-
ingum. En einnig á að hafa skilti ut-
anhúss í Kaplakrika með sama texta 
og áður var greindur sem og inni í 
íþróttahúsinu. Svipuð ákvæði gilda 
um barna- og unglingastarf Hauka. 

Sérstaklega tekið fram að litið sé 
á bresti á þessum ákvæðum sem 
samningsbrot. 

Minningarmót 
um Hrafnkel 
Minningarmót um Hrafnkel 

Kristjánsson fer fram á 
golfvellinum á Keili í dag. Ræst 
verður út frá klukkan tíu. Þátttöku-
gjald rennur óskert í íþrótta- og 
afrekssjóð barna Hrafnkels. Þeir 
sem ekki komast en vilja styrkja 
sjóðinn geta lagt inn á reikning 
sjóðsins, 0544-04-766000, kt. 
510810-0900. 

Hrafnkell Kristjánsson lést eftir 
skelfilegt umferðarslys í desember 
2009, aðeins 34ra ára. Hrafnkell 
bjó í Hafnarfirði frá fyrstu tíð. 
Hann var FH-ingur og lék bæði 
handknattleik og knattspyrnu auk 
þess að þjálfa og stýra leikjanám-
skeiðum. Hrafnkell starfaði sem 
íþróttafréttamaður á Ríkisútvarp-
inu. Hann var öllum sem til hans 
þekktu að góðu kunnur og frábær 
vinur og félagi. 

Illa ígrunduð tilraun ríkisins til að  
lækka útgjöld á kostnað sveitarfélaga:

Mikil andstaða 
við styttingu 
bótatímabils
Mér líst ekkert á þær hug-

myndir sem fram koma í 
fjárlagafumvarpinu. Enn 

einu sinni er ríkið að taka geðþótta 
ákvörðun sem hefur bein áhrif á líf fólks 
og það með mjög stuttum fyrirvara,“ 
segir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarfulltrúi VG og fyrrverandi bæj-
arstjóri, um boðaðar hugmyndir um 
styttingu bótaréttar í atvinnuleysi. 

Fram kemur í frumvarpi til fjárlaga 
næsta árs að til standi að skerða rétt 
til atvinnuleysisbóta úr þremur árum 
í tvö og hálft. Á þriðja hundrað íbúa í 
Hafnarfirði hafa verið án vinnu í meira 
en tólf mánuði. Óvíst er hversu margir 
myndu missa bótarétt, verði tillaga rík-
isstjórnarinnar að lögum. 

Guðlaug Kristjánsdóttir oddviti 
Bjartrar framtíðar segir hugmyndir 
um styttinguna verulega gagnrýniverða 
og spyr meðal annars hvort atvinnuá-
standið sé betra en það var fyrir hrun. 
„Ekki verður heldur séð að verið sé að 

gera sérstaka gangskör í þjónustu við 
atvinnuleitendur, enda er á sama tíma 
og bótatímabilið er stytt verið að draga 
saman seglin í þjónustu ríkisins við fólk 
án atvinnu.“

Gunnar Axel Axelsson, oddviti Sam-
fylkingarinnar, hefur óskað eftir því að 
málið verði tekið upp í bæjarráði. vilja 
taka málið upp í bæjarráði. „Því miður 
eru þessar breytingar boðaðar án þess að 
samráð hafi verið haft við sveitarfélögin 
og ekkert í kortunum sem bendir til þess 
að ætlunin sé að ráðast í nauðsynlegar 
mótvægisaðgerðir til að tryggja hag þess 
fólks sem er verið að tala um.“ Ekkert 
samráð virðist heldur hafa verið haft við 
stéttarfélög. „Eins og þetta birtist mér þá 
er þetta illa ígrundið tilraun ríkisins til 
að lækka útgjöld sín á kostnað sveitar-
félaganna og þeirra hundruða einstak-
linga sem ætlunin er að svipta réttinum 
til atvinuleysisbóta. Við það verður að 
sjálfsögðu ekki unað af okkar hálfu.“

Sjá nánari umfjöllun bls. 8. 

Fátt heyrist frá ráðherra
Yfirgnæfandi markaðsstaða tveggja 

smásölufyrirtækja á höfuðborgar-
svæðinu, ásamt þeirri staðreynd að 
sömu aðilar eiga stóra hluti í báðum 
fyrirtækjum, virðist ekki vekja áhuga 
Ragnheiðar Elínar Árnadóttur,  við-
skipta- og iðnaðarráðherra, en hún fer 
með samkeppnismál. 

Blaðið greindi frá því fyrir allnokkru 
að fyrirtækin Kaupás og Hagar, sem 
samanlagt eru með um 80 prósenta 
markaðshlutdeild á matvörumarkaði 
á höfuðborgarsvæðinu, eru að stórum 
hluta í eigu sömu aðila. Þetta eru sjóðir 
sem tengjast Arion banka og lífeyr-
issjóðir. 

Frosti Sigurjónsson, formaður 
efnahags- og viðskiptanefndar Al-
þingis sagði í samtali við blaðið að 
þetta þyrfti að skoða. Þorsteinn Sæ-
mundsson, þingmaður Framsóknar-
flokksins sagðist á Alþingi í fyrra-
vetur undrast að þessi staða stæðist 
samkeppnislög. Fyrst svo væri yrði 
að breyta lögunum. 

Blaðið hefur reglulega reynt að 
ná tali af ráðherra samkeppnismála 
undanfarinn mánuð og lagt fyrir 
ítrekuð skilaboð, bæði í síma og 
tölvupósti, auk þess að reyna að ná 
tali af aðstoðarmanni ráðherra. Erindi 
blaðsins hefur í engu verið svarað. 

Áhyggjur af hækkun fargjalda
Helga Ingólfsdóttir, bæjar-

fulltrúi Sjálfstæðisflokksins 
í Hafnarfirði, lýsti áhyggjum 

af fyrirhugaðri hækkun fargjalda hjá 
Strætó á bæjarstjórnarfundi í vikunni. 

Einar Birkir Einarsson, bæjar-
fulltrúi Bjartrar framtíðar og full-
trúi í stjórn Strætó bs. , gerði grein 
fyrir því að ekki væri vilji fyrir því 
hjá eigendum Strætós, sveitarfé-

lögunum á höfuðborgarsvæðinu, að 
auka framlög til fyrirtækisins. Eins 
og fram hefur komið hér í blaðinu 
þá hafa stjórnendur Strætó bs. óskað 
eftir frekari framlögum auk þess að 
hækka fargjöld, að meðaltali um 10 
prósent frá 1. desember. Einar Birkir 
upplýsti á bæjarstjórnarfundinum að 
hugmyndir væru um að auka akstur á 
leið 1 sem gengur milli Reykjavíkur og 

Hafnarfjarðar, auk þess að hefja akstur 
á sunnudögum klukkan 9:30 í stað 
11:30 eins og nú er. Vegna markmiða 
um að fargjöld stæðu undir 4/ 10 af 
rekstri almenningssamgangna, yrði 
aukinn kostnaður að koma til af eigin 
fé fyrirtækisins. 

Uppgreiðslugjald vegna aðgerða stjórnvalda:

Óvíst með Arion banka
Arion banki hefur ekki tekið 

ákvörðun um hvort fallið 
verður frá uppgreiðslugjaldi, 

vegna inngreiðslna á höfuðstól íbúða-
lána, í tengslum við aðgerðir stjórnvalda 
í skuldamálum. Þetta staðfestir Haraldur 
Guðni Eiðsson, forstöðumaður sam-
skiptasviðs Arion banka. 

Fram hefur komið í fréttum að þeir 
sem verja séreignarsparnaði til þess að 
greiða inn á höfuðstól húsnæðislána 
hjá Arion banka muni þurfa að greiða 
uppgreiðslugjald til bankans, vegna fjár 
sem fer inn á lánin. Þetta mun ekki vera 

tilfellið hjá öðrum bönkum, auk þess sem 
í lögum er sérstaklega tekið fram að ekki 
verði tekið uppgreiðslugjald vegna inn-
greiðslu á lán hjá Íbúðalánasjóði. 

Tryggvi Þór Herbertsson, verkefniss-
stjóri skuldaniðurfærslunnar, sagði við 
fréttastofu Ríkisútvarpsins í byrjun júlí, 
að hann teldi líklegast að Arion banki 
myndi falla frá uppgreiðslugjöldum. Eftir 
því sem Reykjavík vikublað kemst næst 
hefur ekki verið ákveðið í bankanum 
hvort hætt verði við að innheimta gjöldin. 

Í tilviki annarra bankastofnana hefur 
verið hægt að greiða eina milljón inn á 

lán árlega, án þess að uppgreiðslugjald 
sé innheimt. Mest er hægt að fá 750 
þúsund krónur á ári vegna greiðslu sér-
eignarsparnaðar inn á húsnæðislán. 

Tveggja prósenta uppgreiðslugjald af 
þessari árlegu hámarksupphæð myndi 
nema fimmtán þúsund krónum, sem 
rynnu til bankans í stað þess að lækka 
höfuðstól láns. 

Ekki tekið þá ákvörðun að taka ekki 
uppgreiðslugjald, eins og staðan er núna, 
segir HE, upplýsingafulltrúi – einfaldlega 
ennþá svo margt óljóst varðandi fram-
kvæmdina á leiðréttingunni. - bæði

Helga Ingólfsdóttir.

Bæjarfulltrúar í Hafnarfirði eru sammála um mikilvægi leiðar 1 hjá Strætó.
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Jaðarsett kirkja?
Ef samtíminn væri vídeóleiga þá 

væri kirkjan í bláu möppunni 
undir borði sem þú getur fengið 

að skoða ef þú biður afgreiðslumann-
inn fallega og þá borgar sig líka að 
hvísla svo að hinir viðskiptavinirnir 
sjái ekki hvurslags týpa þú ert.“

Þannig skrifar Hildur Eir Bolladóttir, 
sóknarprestur á Akureyri, í pistlinum 
„Á kirkjan að skammast sín?“ á vefsíð-
unni akv.is 25.8. s. l. Af samlíkingunni 
sem hún velur má ráða að hún telji 
kirkjuna orðna að feimnismáli og sæta 
fyrirlitningu í samfélaginu; í færslu á 
Facebook fyrir nokkrum dögum talaði 
Hildur Eir um að andstaðan við að RÚV 
hætti bænalestri á Rás 1, ákvörðun sem 
var svo afturkölluð að hluta, snerist 
um „að jaðarsetja ekki kristindóminn.“ 
Þetta hugtak – jaðarsetning – skaut upp 
kollinum hjá fleirum sem gagnrýndu 
bænamálið, bæði lærðum sem leikum, 
innan um orð eins og „árás“, „kirkju-
fóbíu“, „kúgun“, „þöggun“ og „áfall“. 
Og allt eru þetta orð sem er meira en 

furðulegt að sjá notað um stofnun sem 
hefur jafn gríðarlega sterka stöðu og 
íslenska þjóðkirkjan sannarlega hefur. 

Hvernig birtist sú staða? Hildur Eir 
Bolladóttir, sem finnst kirkjan hennar 
sé jaðarsett í samfélaginu og líður eins 
og hún starfi í klámiðnaðinum, er op-
inber starfsmaður, eins og allir kollegar 
hennar innan Þjóðkirkjunnar og bisk-
upinn með. Í hverju hverfi er kirkja og 
þar fer fram mikið, metnaðarfullt og 
sýnilegt starf fyrir börn, unglinga og 
eldri borgara og allt þar á milli, yfirleitt 
í sterkum tengslum við samfélagið í 
hverri sókn. Það er messa í beinni í 
Ríkisútvarpinu á hverjum sunnudegi 
og á stórhátíðum og biskup á frátekið 
sæti við helstu opinberar samkomur, 
við hlið kjörinna fulltrúa og embætt-
ismanna ríkis og bæja. Kristnifræði 
er skyldunámsgrein í grunnskólum 
frá 1. og upp að 10. bekk og um það 
ríkir almenn sátt. Þegar ég sótti um á 
frístundaheimili fyrir nokkrum árum 
þurfti ég að haka við að stelpan ætti 

EKKI að taka þátt í kirkjulegu barna-
starfi, en ekki velja að hún ætti að 
gera það. Þjóðsöngurinn er sálmur. 
Meirihluti unglinga fermir sig í kirkju 
og meirihluti hjóna giftir sig í kirkju. 
Svo gott sem allir eru jarðsungnir frá 
kirkju, af presti, með kristilegu ritúali. 
Til að kóróna sköpunarverkið nýtur 
Þjóðkirkjan, ein allra stofnana, bein-
línis stjórnarskrárbundinnar verndar 
íslenska ríkisins. Og það var það 
ákvæði sem þeir sem kusu um tillögu 
að nýrri stjórnarskrá árið 2012 virt-
ust helst vilja halda óbreyttu. Kristni 
og kirkja eru normið, ekki frávikið, 
og kirkjan er sýnileg og áhrifamikil á 
öllum sviðum samfélagsins. 

Ég stend því skilningsvana gagn-
vart þeirri skoðun eða upplifun, að 
kirkjan sé á einhvern hátt, í einhverjum 
skilningi, jaðarsett og skipað í felur. 
Vissulega er hún ekki lengur það laun-
helga yfirvald sem hún áður var, þegar 
orð hennar og gjörðir, tilveruréttur og 
forréttindastaða voru sjálfgefin stað-
reynd og aldrei dregin í efa. Það hefði 
ég haldið að væri af hinu góða, því 
eins og Hildur Eir segir sjálf á ekkert 
að vera hafið yfir gagnrýni – og það 

á alveg sérstaklega við um opinberar 
stofnanir. 

En eins og oft er minnt á í þessu 
samhengi – og virðist einkennilega 
oft þurfa að minna á – felur afnám 
forréttinda ekki í sér neins konar brot 
á mannréttindum. Heldur eiginlega 
þvert á móti. Og það er eitthvað bogið 
við það hvernig starfsmenn kirkj-
unnar henda á lofti til skiptis tveimur 
fullyrðingum – annars vegar því að 
kirkjan sæti fordómum, jaðarsetningu 
og kúgun og hins vegar því að kristni 
og kirkja sé svo samofin við samfélag 
okkar, menningu, siðferði og gildi að 
eigi verði annað frá hinu skilið. Þetta er 
dæmi sem gengur eiginlega ekki upp. 

Jaðarsetning er orð sem eðlilegt er að 
nota um hópa sem sæta mismunun, eru 

valdalausir, hafa lítil eða engin áhrif á 
eigin réttarstöðu eða samfélagsstöðu, 
eru undirskipaðir. Og notkun þess 
orðs, í þessu samhengi, styður sannar-
lega ekki málefnalega og skynsamlega 
samræðu milli fólks með mismunandi 
skoðanir á málefnum Þjóðkirkjunnar. 

Til að þessi orð ættu við þyrftu að 
eiga sér stað stórfelldar breytingar á 
bæði stjórnskipun, skattkerfi, aðal-
námskrá grunnskóla, samfélaginu öllu 
og kirkjunni sjálfri. Ég sé ekki að það 
það sé aðsteðjandi alveg í bráð. Þangað 
til er engum til góðs að gjaldfella mik-
ilvæg orð. 

Að einhverjir agnúist út í kirkjuna 
og gagnrýni hana - jafnvel harkalega, 
stundum dónalega, lýsi sig jafnvel 
beinlínis á móti henni – er nefnilega 
hvorki jaðarsetning, árás né þöggun. 
Flestar, ef ekki allar, opinberar stofn-
anir fá á sig annað eins og meira til. 
Að einstakir prestar upplifi að þeir hafi 
ekki lengur þá óvefengdu valdastöðu 
sem kirkjan naut á árum áður, er ekki 
heldur næg ástæða til að nota slík orð 
- þótt einhverjum þeirra svíði eflaust, 
og stundum skiljanlega, gagnrýnin og 
þrasið. 
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Það eru ekki margar góðar fréttir sem okkur berast þessa dagana. Slíkt 
er raunar algengt þegar frumvarp til fjárlaga er lagt fram. Tíðindin eru 
samt óvenju slæm að þessu sinni.

Það endurspeglast meðal annars í viðbrögðum Alþýðusambands Íslands sem 
greint er frá hér í blaðinu. Rætt er um aðför að fólki með aðgerðum sem munu 
auka fátækt. Því miður hefur Alþýðusambandið rétt fyrir sér.

Það er engin lausn á þeim erfiðleikum sem langtímaatvinnuleysi sannarlega 
er, að færa vandann frá ríkinu til sveitarfélaga. 

Það er jákvætt að bæjarfulltrúar Hafnfirðinga, bæði úr meiri og minnihluta, 
skuli taka þetta alvarlega og muni grípa til aðgerða.

***

Siðað samfélag býður upp á leiðir til að jafna aðstöðumun; mun sem stundum 
getur átt sér eðlilegar skýringar, og sem stundum er afleiðing af vondri stefnu 
sem byggist á ósanngjarnri hugmyndafræði. Íslendingar vilja hafa sterkt og 
öflugt velferðarkerfi. Við viljum ekki að fólk líði fyrir ólíka efnahagslega stöðu. 

***

Í siðuðu samfélagi leggjum við ekki aðeins upp með að jafna aðstöðuna. Mark-
miðið er ekki síður að passa upp á að enginn verði útundan. Því miður höfum 
við um það skýr dæmi að börn í Hafnarfirði eru útilokuð frá frístundastarfi, 
vegna vangreiddra reikninga. Þetta er dæmi um að okkur hafi mistekist.

Samfélagsgerð okkar gengur út frá því að fólk sé almennt úti á vinnumark-
aðnum, báðir foreldrar og líka einstæðir foreldrar. Og fólk vinnur almennt 
lengi.

Hvers vegna að hafa þessi gjöld? Er í alvörunni óhugsandi að bæjarfélag 
einfaldlega bjóði börnum upp á þessa þjónustu. Þá gætu allir komist að, óháð 
efnahag foreldra sinna.

Nóg er um að þeir sem lakar og lakast standa í samfélaginu neiti sér og börnum 
sínum um gæði sem öðrum standa til boða.

Er ekki hægt að jafna aðstöðuna enn frekar? Tryggja öllum jöfn tækifæri? 
Getum við ekki verið sammála um að skilja engan útundan?

Ingimar Karl Helgason

Þegar okkur 
mistekst

Leiðari

Höfundur er

Halla Sverrisdóttir,

þýðandi

11. september í héraðsdómi
Ég bar vitni í Héraðsdómi 

Reykjaness þann 11. septem-
ber og það var merkilegt að 

koma inn í dómshús í fyrsta sinn. Ég 
þekki ekki vel hvernig dómstólar vinna 
eða hvað þeir meta. Mér fannst skipta 
miklu máli að jarðýtan sem mætti í 
hraunið þennan eina dag hefði ekki 
verið þarna nema vegna þess að þarna 
voru mótmælendur, hún kom vega-
gerðinni sjálfri ekkert við. Jarðýtan 
ruddist gegnum hraunið – alla veg-
línuna og sárið eftir þessa einu umferð 
gegnum hraunið stóð óhreyft tveimur 
mánuðum síðar. Jarðýtan hafði aðeins 
það hlutverk að ógna fólkinu, ryðja 
því burt og eyðileggja í leifturárás það 
sem fólkið vildi vernda og taldi með 
rökum að væri hægt að vernda í dóms-
máli sem lá fyrir – en lá ofan í skúffu 
í dómskerfinu. 

Aukafjárveiting var ekki veitt til 
að flýta málinu og útkljá það heldur 
kusu yfirvöld að fara mun dýrari leið 
valdbeitingar (ofbeldis) þar sem 60 

lögreglumenn niðurlægðu fólkið og 
ógnuðu á sama tíma og hraunið sem 
þeim var heilagt var troðið niður og 
rústað fyrir augum þeirra af fádæma 
ruddaskap. Markmiðið var ekki að 
semja, fólk fékk kærur sem höfðu verið 
prentaðar út og dagsettar á föstudegi, 
þegar blitzvegagerðin var á mánudegi. 
Þeir sem voru kjarkaðir og staðfastir 
(og undir 100kg) voru settir í kalda ein-

angrunarklefa og síðan fyrir dómstóla. 
Hvert er markmiðið? Hverjum datt í 
hug að í þessu litla landi ætti að byggja 
upp kalt og ópersónulegt lögregluríki? 
Eru þetta skilaboð til samfélagsins? Er 
skilyrðislaus hlýðni æðsta dyggðin og 
reyndist hún 20. öldinni vel?

Hefur ekki svona fólk einmitt verið 
fyrirmyndir í öllum viti bornum sam-
félögum? Og það sem ég hugsaði í 
þessum dómssal var – eru dómstólar til 
að verja fólk eða valdakerfið? Meta þeir 
hvort þessi jarðýta hafi verið þarna að 
óþörfu og jafnvel ólöglega, til þess eins 
að storka fólki og búa til glæpamenn 
úr þeim sem eru með heilbrigða rétt-
lætiskennd – meta þeir meðalhófsreglu 
og mannúð – eða er þetta meira eins 
og lögfræðivél – 01010110: Hlýddirðu 
skipunum? Ef NEI – þá ertu sekur. Og 
með nákvæmlega þessari aðferð – væri 
ekki hægt að handtaka hvern sem er 
hvar sem er og gera að glæpamanni?

Birtist fyrst á vefsíðu  
höfundar andrisnaer.is

Höfundur er

Andri Snær Magnason,

rithöfundur

Hjólað um Garðabæinn
Börn og fullorðnir hjóluðu 

saman á dögunum um hjóla- 
og göngustígaleiðir í Garða-

bænum. Meðal annars var farið um 
Garðahraun og nýlagðan stíg meðfram 
Vífilsstaðavegi. Hjólaferðin var farin á 

vegum umhverfisnefndar Garðabæjar 
í upphafi samgönguviku sem stendur 
fram á mánudag og er hluti af evrópsku 
átaki um bættar samgöngur í borgum 
og bæjum. 

Metaðsókn á 
Unglinginn
Yfir sex þúsund manns sáu sýn-

ingar á Unglingnum í Hafnar-
fjarðarleikhúsinu á síðasta leikári. 
Verkið var sýnt þrettán sinnum 
síðasta haust og komu þá yfir 2000 
manns. Sýningar héldu áfram eftir 
áramótin og voru haldnar 27 sýn-
ingar frá janúar til maí, og komu yfir 
4000 gestir. 

Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í ársskýrslu leikhússins. Þar er 
greint frá 19 viðburðum sem leik-
húsið stóð fyrir á síðasta leikári, en 
alls komu yfir 12.500 gestir í Hafnar-
fjarðarleikhúsið. 



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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Fersk sýning með kunnáttufólki
„Hér eru á ferðinni þroskaðir listamenn sem tengdir eru af ákveðinni 
fagurskynjun. Þannig sá ég fyrir mér að þau sex gætu myndað sín á milli 
spennandi orku, sem væri áhugaverð fyrir sýningargesti.“ segir Helga 
Þórsdóttir sýningarstjóri sýningarinnar Rás sem opnuð var í Hafnarborg 
föstudaginn 29. ágúst síðastliðinn. Helga, sem menntuð er arkitekt, mynd-
listarkona og menningarfræðingur er sú fjórða í röðinni til að vera valin 
sýningarstjóri haustsýningar Hafnarborgar en auglýst var eftir tillögum 
að sýningum. Fyrri sýningarnar, sem voru hluti af sama verkefninu, eru Í 
bili (2011) eftir mannnfræðinginn Ólöfu Gerði Sigfúsdóttur, SKIA (2012) 
eftir Guðna Tómasson listsagnfræðing og sýning Önnu Maríu Bogadóttur 
arkitekts, Vísar-húsin í húsinu (2013). 

Knýjandi sýning
Helga segir að það sem gestir fái að 
sjá sé samleikur myndlistarmann-
anna, Daníels Magnússonar, Guð-
rúnar Hrannar Ragnarsdóttur, Ívars 
Brynjólfssonar, Ívars Valgarðssonr, 
Sólveigar Aðalsteinsdóttur og Þóru 
Sigurðardóttur, sem umbreyti hvers-
dagslegum hlutum þannig að gestir 
upplifi umhverfið út frá nýju sjón-
arhorni. Aðspurð afhverju þessir 
listamenn hafi orðið fyrir valinu 
segir hún að þegar tillagan var unnin 
hafi hún verið komin með nóg af 
ákveðinni stemningu í listumhverf-
inu. „Stemning sem einungis tekur til-
lit til óreyndra listamanna, með þeim 
afleiðingum að sýningagestum gefst 
of sjaldan tækifæri til að sjá sýningar 
þar sem reyndari listamenn efna til 
samtals við sýningagesti. Mér fannst 
einfaldlega vera komin tími til að setja 
upp ferska sýningu með kunnáttu-
fólki. Þessi sýning með akkúrat þessu 
fólki var einfaldlega orðin mjög knýj-
andi að mínu áliti.“ 

Afl umbreytinga
Í kynningartexta sýningarinnar segir; 

„Markmið sýningarstjórans með 
stefnumóti þessara listamanna er þó 
ekki síst að varpa ljósi á samtíma-
listsköpun sem afl umbreytinga og 
farveg fyrir nýjar hugsanir og hug-
myndir.“. Til útskýringar tekur Helga 
bókmenntahefð Rússa sem dæmi. Á 
tímum Stalín hafi hún horfið með öllu 
en enginn sakni hennar sem Helga 
segir mjög áhugavert, að enginn sakni 
þess sem ekki er. „Því hefur verið út-
rýmt, tjáning sem áður bar þjóðar-
vitund rússnesku þjóðarinnar út um 
allan heim var sópað út í algleymið. 
Afleiðingarnar af slíkri gjörð skilar 
sér í tímabili andlegrar eyðimerkur 
sem svæfir skynvitinn. Maður án 
skynvita þróar ekki með sér um-
hyggju eða elsku á því umhverfi sem 
hann er staddur í. Listin einfaldlega 
kemur í veg fyrir ákveðinn klúrleika 
sem mannkynið telur að skilji sig frá 
öðrum dýrategundum.“ 

Hugmyndasamkeppnin 
gott tækifæri
Rás er fyrsta sýningarstjóraverkefni 
Helgu en sjálf hefur hún sett upp 
fjölda einka-og samsýninga bæði 

hérlendis og erlendis. Hún segist 
afar ánægð með framtak Hafnar-
borgar, að auglýsa eftir tillögum um 
sýningar og segir starf safnsins vera 
flottan vettvang fyrir stefnumótun 
nýrra strauma. Þannig sé hugmynda-
samkeppnin gott tækifæri fyrir þá 
sem áhuga hafa, að koma tillögum 
sínum á blað og jafnvel setja þær upp 
annarsstaðar ef ekki í Hafnarborg. 
„Það að skrifa niður hugmyndir sínar, 
vitandi það að tekið er við þeim og 
þær fá umfjöllun hjá hópi fólks er 
ótrúlega hvetjandi.“ 

Líkt og að stjórna  
hljómsveit 
Aðspurð segir Helga langa leið liggja 

frá hugmynd út á sýningargólf og 
líkir hún muninum á því að setja 
upp eigin sýningu og því að vera 
sýningarstjóri við hljóðfæraleikara 
og hljómsveitarstjóra. „Innleggið sem 
þér er ætlað að hafa krefst gjörólíkrar 
nálgunar á viðfangsefninu. Allt önnur 
kunnátta er virkjuð þó að kenndin 
sem hrindir ferlinu á stað sé af sama 
bergi brotin.“ Nauðsynlegt sé fyrir 
sýningarstjóra að hafa skýra sýn á það 
hverju sýningingunni er ætlað að laða 
fram og þá sé mikilvægt að nýta sýn-
ingarsalinn þannig að allt litrófið fái 
notið sín. Sýningarstjórar sem setja 
upp staka sýningu í nýju safni þurfi 
einnig að hafa í huga menningu og 
hefðir viðkomandi safns. Þá þurfi að 

hafa miki samskipti við listamennina 
sjálfa á meðan ferlinu stendur. 

Menningarfræðin  
þverfagleg 
Háskóli Íslands skilgreinir menn-
ingafræði svona: „Í menningarfræði 
er helstu kenningum samtímans 
á sviði hug- og félagsvísinda stillt 
saman til að byggja upp sjálfstæða 
og gagnrýna hugsun um samfélag og 
menningu.“ og hafa annsóknir Helgu 
innan menningarfræðinnar snúið að 
sjónskynjun mannsins í menningunni. 
„Ætti því kannski að kalla mig sjón-
menningarfræðing, en mér finnst 
það bara svo langur og óþjáll titill. En 
sjónmenningarfræði er einnig eitt svið 
listfræðinnar, þannig þarna skarast 
fræðigreinar.“

Rás í Búdapest
Undanfarna mánuði hefur Helga 
dvalið í Búdapest í Ungverjalandi þar 
sem hún mun opna sýningu fljótlega. Í 
Búdapest hefur hún lagt stund á eigin 
listsköpun og textaskrif fyrir Rás og 
standa nú yfir viðræður við Ludwig 
Museum of Contemporary Art í Búda-
pest varðandi hugsanlegt samstarfsver-
kefni byggt á sýningunni í Hafnarborg. 

Sýningin Rás stendur til 19. október

NOTAÐIR BÍLAR
Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

Sími 590 2160 · www.notadir.is

Suzuki Grand Vitara
Árgerð 2013, ekinn 30 þús. km., bensín, 
sjálfskiptur 4x4.

Verð: 4.890.000 kr.

Honda CRV
Árgerð 2012, ekinn 48 þús. km., bensín, 
sjálfskiptur 4x4. 

Verð: 4.690.000 kr.

Nýlegir
bílar 
á betra
verði 

Bílaleigubílarnir komnir í sölu

Opið virka daga kl. 10-18 og laugardaga kl. 12-164x4 4x4

6

menningin
Hildur  

björgvinsdóttir

„Mér fannst einfaldlega vera komin tími til að setja upp ferska sýningu með kunnáttufólki. Þessi sýning með akkúrat 
þessu fólki var einfaldlega orðin mjög knýjandi,“ segir Helga Þórsdóttir, sýningarstjóri.



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

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

BIFREIÐAVERKSTÆÐI GARÐABÆJAR

Mekka

NÝ OG BETRI 
ÞJÓNUSTA

LOSUM
SPÍSSA!

Getum tjakkað spíssa úr 
mörgum gerðum bíla án þessa 

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

Opel ef spíss slitnar.
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Nýir íbúar væntanlegir
Sex manna fjölskylda frá 

Afganistan er væntanleg 
til Hafnarfjarðar en Eygló 

Harðardóttir, félags- og húsnæðis-
málaráðherra og Haraldur Líndal 
Haraldsson, bæjarstjóri í Hafnarf-
irði, undirrituðu á dögunum samn-
ing um móttöku, aðstoð og stuðn-
ing við fjölskylduna. Þetta er gert á 
grundvelli ákvörðunar ríkisstjórnar-
innar um málefni flóttafólks. 

Ákvörðun ríkisstjórnarinnar 
miðaðist við að tekið skyldi á móti 
konum í hættu frá Afganistan. 
Flóttamannanefnd í samvinnu við 
Flóttamannastofnun Sameinuðu 
þjóðanna gerði tillögu um einstak-
linga sem tekið skyldi á móti og var 

sú tillaga samþykkt í ríkisstjórn, 
segir á vef Hafnarfjarðarbæjar. 

Flóttamannanefnd var falið 
að undirbúa móttöku fólksins og 
var leitað til Hafnarfjarðar um 
möguleika og vilja bæjarfélagsins 
til þess að taka að sér verkefni sem 
þetta. 

Samningurinn fjallar um helstu 
verkefni sem móttaka flóttafólks 
felur í sér og bæjarfélagið mun sjá 
til að fólkið fái notið. Þessi verk-
efni varða einkum ýmsa félagslega 
þjónustu, stuðning og aðstoð en 
lúta einnig að heilbrigðisþjónustu, 
grunnskólamenntun og annarri 
þjónustu sem íbúar sveitarfélaga 
njóta almennt. 

Rauði krossinn á Íslandi gegnir 
einnig hlutverki í móttöku og að-
lögun flóttafólks samkvæmt við-
miðunarreglum flóttamannanefndar 
og mun samningur um aðkomu 
hans að stuðningi við fjölskylduna 
í Hafnarfirði verða undirritaður 
innan skamms. 

„Við höfum átt góða samvinnu við 
alla sem hafa komið að þessu máli 
og við munum leggja okkur fram við 
að fjölskyldunni líði sem allra best 
í Hafnarfirði. Fyrir hönd bæjarins 
býð ég þau hjartanlega velkomin,“ 
er haft eftir Haraldi á vef bæjarins. 
Þar er einnig haft eftir Eygló Harðar-
dóttur að hún sé þakklát bænum 
fyrir móttökurnar. 

Hugmyndir ríkisstjórnarinnar um að stytta tímabil atvinnuleysisbóta:

Verulega gagnrýniverðar hugmyndir
Bæjarfulltrúar í Hafnarfirði eru almennt óánægðir með hugmyndir sem 
koma fram í frumvarpi til fjárlaga næsta árs um að stytta tímabil atvinnu-
leysisbóta úr þremur árum í tvö og hálft. Víst er að þetta mun leggja auknar 
byrðar á herðar sveitarfélaga. 

Blaðinu hefur ekki tekist að fá upplýs-
ingar um hversu margir í Hafnarfirði 
og Garðabæ myndu detta út af at-
vinnuleyisskrá, verði þessar breytingar 
að lögum. Hins vegar segir í tölum frá 
Vinnumálastofnun að á höfuðborgar-
svæðinu öllu, hafi í ágúst, á áttunda 
hundrað manns verið án vinnu í meira 
en eitt og hálft ár, þar af 360 í meira 
en tvö ár. 

Samkvæmt nýlegum tölum um at-
vinnuleysi í Hafnarfjarðarbæ, höfðu 
203 verið án vinnu lengur en í tólf 
mánuði, en tæplega 600 í heildina 
án vinnu. Eftir því sem blaðið kemst 
næst, en hefur ekki fengið staðfest, má 
ætla að á bilinu 40-60 manns myndu 
missa bótarétt sinn í Hafnarfirði, verði 
tímabilið stytt. 

Blaðið sendi öllum bæjarfulltrúum 
í Garðabæ og Hafnarfirði fyrirspurn 
vegna málsins. Bæjarfulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins í Hafnarfirði sögðu í 
svari við fyrirspurn blaðsins að málið 
yrði tekið upp í fjölslkylduráði. Svör 
annarra flokka við fyrirspurninni má 
sjá hér á síðunni. Enginn bæjarfulltrúi 
í Garðabæ svaraði blaðinu. 

Guðlaug Kristjánsdóttir, 
oddviti Bjartrar framtíðar 
og forseti bæjarstjórnar
„Um styttingu atvinnuleysistímabils er 
ýmislegt að segja. Í fyrsta lagi skortir 
samráð við ákvarðanatökuna, þ. e. 

samtal ríkis, sveitarfélaga og fulltrúa 
fólks á vinnumarkaði. Ábyrgð á mál-
efnum atvinnuleitenda er sameiginleg 
og ákvarðanir í málaflokknum verða að 
endurspegla það. Í öðru lagi er verið að 
stytta bótatímabil niður fyrir það sem 
var fyrir hrun og í því samhengi finnst 
mér rétt að spyrja hvort aðstæður leyfi 
slíka breytingu. Er atvinnuástandið 
núna betra en það var fyrir hrun? Ég 
leyfi mér að efast um það. Ekki verður 
heldur séð að verið sé að gera sérstaka 
gangskör í þjónustu við atvinnuleit-
endur, enda er á sama tíma og bóta-
tímabilið er stytt verið að draga saman 
seglin í þjónustu ríkisins við fólk án 
atvinnu. Í þessum málaflokki verða allir 
að axla ábyrgð í sameiningu og huga að 
stóru myndinni. Mér finnst líka skorta 
á að verið sé að vinna með markvissum 

hætti að því að fyrirbyggja atvinnuleysi, 
þ. e. með trúverðugri uppbyggingu í 
atvinnulífinu. Þessi boðaða stytting 
þykir mér því verulega gagnrýniverð.“

Gunnar Axel Axelsson, 
oddviti Samfylkingarinnar 
í bæjarstjórn
„Varðandi boðaða styttingu atvinnu-
leysisbótatímabilsins þá hef ég óskað 
eftir því að málið sé sett á dagskrá 
bæjarráðs í næstu viku og þar kynnt 
greining á áhrifum þessara boðuðu 
breytinga á stöðu þeirra sem einstak-
linga sem þarna er verið að fjalla um, 
þjónustu við þá og auðvitað á fjárhags 
sveitarfélagsins. Því miður eru þessar 
breytingar boðaðar án þess að samráð 
hafi verið haft við sveitarfélögin og 
ekkert í kortunum sem bendir til þess 
að ætlunin sé að ráðast í nauðsynlegar 
mótvægisaðgerðir til að tryggja hag 
þess fólks sem er verið að tala um. Það 
hefur líka komið fram í umræðunni 
um fjárlögin að ekkert samráð hefur 

heldur verið haft við samtök launafólks 
um þessar breytingar sem ég held að 
hljóti að vera eindæmi þegar um svo 
veigamiklar breytingar er að ræða á 
réttindum fólks á vinnumarkaði. Sam-
skiptaleysið virðist því algert í málinu 
sem er í sjálfu sér eitthvað sem full 
ástæða er til að ræða líka og spyrja 
hverju sætir. Eins og þetta birtist mér 
þá er þetta illa ígrundið tilraun ríkis-
ins til að lækka útgjöld sín á kostnað 
sveitarfélaganna og þeirra hundruða 
einstaklinga sem ætlunin er að svipta 
réttinum til atvinuleysisbóta. Við það 
verður að sjálfsögðu ekki unað af okkar 
hálfu og mun ég leggja til að bæjar-
stjórn mótmæli þessum breytingum og 
kalli eftir eðlilegu samtali og samráði 
um hvernig hægt verði að koma sem 
best til móts við þarfir þessa hóps og 
styrkja stöðu hans á vinnumarkaði.“

Guðrún Ágúst Guðmunds-
dóttir, bæjarfulltrúi Vinstri 
grænna og fv. bæjarstjóri. 
„Mér líst ekkert á þær hugmyndir sem 
fram koma í fjárlagafumvarpinu. Enn 
einu sinni er ríkið að taka geðþótta 
ákvörðun sem hefur bein áhrif á líf fólks 
og það með mjög stuttum fyrirvara. Ef 
stytta ætti bótatímabilið væri eðlilegt 
að slíkar hugmyndir kæmu fram í dag 
og ættu þá að taka gildi í fyrsta lagi 
eftir rúmlega ár og að unnið væri þá 

markvisst að því að skoða með hvaða 
hætti ætti að koma til móts við fólk sem 
verður fyrir þessari skerðingu og með 
hvaða hætti tryggja eigi sveitarfélögum 
tekjustofna til að mæta þeim kostnaði 
sem af þessu hlýst fyrir þau. 

Þær hugmyndir sem fram koma í 
fjárlagafrumvarpinu um að stytta bóta-
tímabil atvinnuleysisbóta eru settar 
fram án nokkurs samráðs við sveitar-
félög. Ég geri ráð fyrir því að Hafnar-
fjarðarbær muni láta skoða hver líklegur 
kostnaður verði af þessari breytingu 
fyrir bæinn og eðlilegt væri að ríkið 
yrði krafið um að bæta sveitarfélaginu 
þann kostnað. Þegar ríkisvaldið er að 
undirbúa lagabreytingar á að skoða 
hvaða afleiðingar breytingarnar hafa. 
Ég treysti því líka að Samband íslenskra 
sveitarfélaga muni beita sér gegn þessu. 
Enn og aftur er ríkið að skerða framlög 
sín einhliða án nokkurs samráðs við 
þá sem síðan verða fyrir skerðingunni 
og sitja uppi með ábyrgðina og fram-
kvæmd verkefnisins.“

Mun auka fátækt
„Aðför að atvinnulausu fólki sem 
boðuð er með styttingu bóta-
tímabilsins er fordæmalaus og mun 
koma sérstaklega illa við þá sem 
veikast standa á vinnumarkaði og 
auka enn á fátækt í landinu,“ segir 
meðal annars í ályktun miðstjórnar 
Alþýðusambands Íslands. Mið-
stjórnin kom saman í vikunni og 
segir þar meðal annars að ekki sé 
neinn grundvöllur fyrir samstarfi 
eða samræðu við ríkisstjórnina. 
„Miðstjórn Alþýðusambands Íslands 
lítur þessa aðför að almennu launa-
fólki mjög alvarlegum augum og 
telur engan grundvöll fyrir frekara 
samstarfi eða samræðu við ríkis-
stjórnina verði þetta að veruleika,“ 
segir í ályktuninni. Þar er rætt um 
hækkun matarskatts, lyfjakostnað, 
heilbrigðismál, húsnæðismál og 
menntamál, auk atvinnuleysis-
trygginga og niðurfellingu á lög-
boðnu og umsömdu framlagi til 
Starfsendurhæfingarsjóðs. Þannig 
sé „vegið með alvarlegum hætti að 
hagsmunum fólks sem veikist og 
slasast og þarf á starfsendurhæf-
ingu að halda. Með því er dregið úr 
möguleikum þess að komast aftur á 
vinnumarkað og þannig til virkrar 
þátttöku í samfélaginu.“

Ekki fá allir í vinnu þótt verkefnin séu víða. Yfir 200 manns í Hafnarfirði einum hafa verið án vinnu í meira en ár.

Haraldur og Eygló skrifa undir samninginn.



Haukar munu í vetur standa að rekstri frístundaheimilis að Ásvöllum fyrir börn í 
1. og 2. bekk grunnskóla frá kl. 13:00 – 17:00 virka daga. 

Áhersla verður lögð á aukna hreyfifærni barna, byggða á þroskaþáttum skv. aðalnámskrá 
grunnskóla, þar sem hver einstaklingur fær tækifæri til að þroska líkamlega- og félagslega 

hæfileika sína með aðstoð fagmenntaðra einstaklinga. 
Börnin verða sótt í skólann og komið á Ásvelli.

Frístundaheimili 
Knattspyrnufélagsins Hauka

Umsóknir skal senda á netfangið erna@haukar.is.
Nánari upplýsingar og fyrirspurnir á www.haukar.is, í síma 525-8700 eða á 

erna@haukar.is, bryndis@haukar.is eða ivar@haukar.is.

Boðið verður upp á síðdegishressingu.
Frístundaheimilið opnaði mánudaginn 15. september.

Mánaðargjald fyrir einstakling er kr. 20.000, en daggjaldið er kr. 1.200.

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.
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Matur er okkar megin
Stöðugt berast okkur fréttir utan úr heimi af stríðum og hörmungum, 
ógnvænlegum sjúkdómum, hungri og alls kyns neyð. Við Íslendingar 
erum svo heppin að þekkja þetta ekki nema af afspurn. Flest erum 
við sem betur fer sammála um að það séu forréttindi að búa í 
landi þar sem nóg er af flestu því sem gott er, en lítið af hinu sem 
er verra. Þó tekst okkur einhvern veginn að rífast og þrasa dagana 
langa, oftar en ekki um keisarans skegg. Hið skrítna er hversu illa 
okkur gangur að finna jafnvægið á milli þakklætis og stolts annars 
vegar – og drambsemi og rembings hins vegar. 

Hver erum við?
Árin fyrir hrun voru margir uppteknir 
af meintum yfirburðum þjóðarinnar 
og snilld sem rakin var til víkingaeðlis 
og náttúruvals við erfiðar aðstæður í 
þúsund ár þar engir nema hinir hæf-
ustu áttu nokkra von. Á sama tíma 
var lítil virðing borin fyrir þjóðlegum 
siðum og venjum . . . að ekki sé nú talað 
um gömul og góð gildi eins og iðni, 
nægjusemi og hófsemd. Þjóðarstoltið 
varð að hjákátlegum rembingi í munni 

fyrirmenna og Ísland lítið annað 
braskpyttur í hugum margra þeirra 
sem flugu hæst, en nú vilja láta sem 
minnst fyrir sér fara. Við einfaldlega 
gleymdum hver við erum. 

Við erum matarþjóð
En hvað er það sem við erum? Og hvað 
í ósköpunum hefur þetta að gera með 
mat? Jú, við erum Íslendingar, gott 
fólk og grandvart að upplagi. En við 
erum líka dálítið nærsýn. Þetta lýsir 

sér í ágætu íslensku orðtaki; upphefðin 
kemur að utan. Þannig þjóð erum við 
einfaldlega. En við erum líka upp til 
hópa góðgjörn og vinnusöm . . . og líka 
dálítið snjöll. En spurningin er hins 
vegar hvar sú snilld liggur. Ja, ef grant 
er skoðað erum við matarþjóð. 

Fiskur er okkur  
í blóð borinn
Ísland komst til manns, ef svo má segja, 
með því að veiða fisk og selja hann til 
útlanda. Nú eru mörg af okkar sterku-
stu fyrirtækjum í þeirri grein eða tengj-
ast henni á einhvern hátt. Sjávarútveg-
urinn er nefninlega gerbreyttur frá því 
sem einu sinni var. Vissulega fækkar 
beinum störfum í kulda og slori, en 
hins vegar fjölgar alls kyns afleiddum 
störfum þar sem vel menntað fólk fær 
tækifæri til að spreyta sig. Okkar sér-
svið er semsagt hvorki alþjóðaviðskipti 
eða bankavafstur . . . heldur matur. En 

þegar vel gengur hættir okkur til að 
gleyma því. 

Lopapeysur og slátur
Misserin eftir hrun rifjaðist það upp 
fyrir mörgum að lífið er jú saltfiskur, 
eins og þar sagði. Lopapeysur komust 
í tísku og fólk fór aftur að taka slátur. 
Nú eru hins vegar nálar flestra hagvísa 
komnar á grænt og fréttir farnar að 
berast af bílasölu og bónusum. Þetta 
eru auðvitað jákvæð merki en um leið 
má segja að þetta gefi vísbendingu um 
hugsanlegar blikur á lofti. Hættan er 
auðvitað sú að við förum aftur í gamla 
farið. Auðjöfrar með sítt að aftan hámi 
í sig gullsáldrað risotto og þurrki sér 
um fingurna í borðunginn á Armani 
fötunum. Vill matarþjóðin láta teyma 
sig þangað á ný?

Erum við best í mat
Ísland er að mörgu leyti best í heimi. 
Spurningin er bara að hvaða leyti. 
Svarið liggur eiginlega í augum uppi 
– svona ef maður veltir því örlítið fyrir 
sér. Við erum best í mat! Nú, í hvaða 
mat? Kann einhver að spyrja. Því getur 
matarblaðamaður svarað með ánægju. 
Þótt íslenska þjóðin sé ekki eitt saman-
safn genatískra viðskiptaundra, þá eru 
íslenskir matreiðslumenn bókstaflega á 
heimsmælikvarða. Um það ber árangur 
þeirra á erlendri grundu órækt vitni. 

Íslenskur fiskur annálaður
Við erum líka svo heppin að hringin 
í kringum landið eru ein fengsælustu 
fiskimið veraldar – og enn heppnari 
erum við að eiga fagfólk sem kann að 
nýta þau og koma afrakstrinum á er-
lenda markaði í formi rómaðrar gæða-
vöru. Já, íslenskur fiskur er almennt 
talinn vera á heimsklassa. Svo búum við 
að því að eiga eitt grænasta grænmeti 
sem völ er á – enda hvergi notað jafn 
lítið af aukaefnum við þá framleiðslu 
eins og hér. Loks hefur íslenska lamba-
kjötið hlotið lof á alþjóðavettvangi. Það 

vann meira segja alla sína evrópsku 
keppinauta í blindri bragðprófun fyrir 
einhverjum misserum. 

Megum vera montin
Við getum því verið stolt af því sjávar-
fangi og þeim landbúnaðarvörum sem 
frá okkur koma. Kannanir sýna líka að 
erlendir ferðamenn eru þessu sammála 
og segja margir að maturinn hafi verið 
það sem hafi komið sér ánægjulegast 
á óvart við Ísland. Þetta er allt saman 
afskaplega gott fyrir þjóð sem er dá-
lítið veik fyrir utanaðkomandi upp-
hefð. Þótt dramb sé aldrei skemmtilegt 
þá megum við vera dálítið montin af 
íslenskum mat. Þar liggja okkar yf-
irburðir og tækifæri til framtíðar, að 
því gefnu að við berum gæfu til að 
nýta menntun okkar og hugvit til að 
þróa hann áfram og selja. Matarþjóðin 
ætti að eyða kröftum sínum í að verða 
ennþá betri og meiri matarþjóð! 

Hvert stefnum við?
Bæði austan hafs og vestan aukast 
stöðugt kröfur neytenda um sjálf-
bærni og hreinleika matvæla. Fólk 
leggur oft mikið á sig að fá það sem 
við íslendingar tökum nánast sem sjálf-
sögðum hlut. En við berum öll mikla 
ábyrgð á að hafa hlutina í lagi; sjómenn, 
bændur, framleiðendur og kaupmenn. 
Þess vegna vekur það nokkra athygli 
hvað stjórnmálaforingjar þessa lands 
virðast blindir á þessa hluti. Hér er 
ekki sérstök matarstefna, matarferða-
mennska er hvergi áhersluatriði í 
stjórnkerfinu og svo mætti lengi telja. 
Það var t.a.m. áberandi hversu lítið fór 
fyrir umræðu um mat í umræðum um 
stefnuræðu forsætisráðherra í þarsíð-
ustu viku, ef frá er talið karp um hversu 
mikið eigi að skattleggja hann. Von-
andi sjá þingmenn matarþjóðarinnar 
að sér og tala um mat, næst þegar þeir 
fá nokkra frjálsa klukkutíma í sjón-
varpinu . . . sem væntanlega verður í 
næstu eldhúsdagsumræðum. 

TILBOÐ

KOMDU MEÐ MÁLIN og við 
hönnum, teiknum og gerum 
þér hagstætt tilboð.

FAGMENNSKA í FyrIrrúMI
Þú nýtur þekkingar og 
reynslu og fyrsta flokks 
þjónustu.

VIÐ KOMUM hEIM tIL þíN, 
tökum mál og ráðleggjum 
um val innréttingar.

þú VELUr að kaupa 
innréttinguna í 
ósamsettum einingum, 
samsetta eða uppsetta.

hrEINt OG KLÁrt

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500

Þvottahús

Fataskápar og sérsmíði

Baðherbergi Skóhillur

AFSLÁttUr25% 
AF ÖLLUM 

INNrÉttINGUM

í SEptEMbEr

OG HAUSTA FER
tILbOÐ VIÐ hÖFUM í SEptEMbEr

ER SUMRI HALLAR

Glæsilegar innréttingar á tilboðsverði

Vandaðar hillur Búrskúffur Innbyggðar hillur

RAFTÆKI
FYRIR ELDHÚSIÐ

ÁbyrGÐ - þJÓNUStA
5 ár á innréttingum, 2 ár á raftækjum. 
Fríform annast alla þjónustu. 
(Trésmíðaverkstæði, 
raftækjaviðgerðaverkstæði).

VÖNDUÐ rAFtÆKI 
Á VÆGU VErÐI

Skúffuinnvols

Mán. - föst. kl. 9 -18,   
laugardaga kl. 11-15

friform.is

OpIÐ

Helluborð

OfnarKæliskápar Háfar

Uppþvottavélar

matarsíða svavars
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Svavar 
Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is

Slor er ekkert slor
Um næstu helgi verður Íslenska sjávarútvegssýningin haldin í ellefta 
sinn í Kópavogi. Þar munu flest stærstu fyrirtæki landsins í sjáv-
arútvegi og tengdum greinum sýna og kynna vöru og þjónustu. Að 
auki verða þar erlend fyrirtæki og búist er við fjölda erlendra gesta. 
Nú eru liðin þrjú ár frá síðustu sýningu. Þá voru gestirnir 13.500 og 
komu frá 52 löndum. Sú mikla athygli og aðsókn sem þessi sýning 
fær er engin tilviljun. Hún er afrakstur þrotlausrar vinnu, ekki bara 
þeirra sem standa beint að þessari sýningu, heldur þúsunda manna 
sjávarútvegi og tengdum greinum. Gullið sem sótt er í greipar Ægis 
er nefninlega lítils virði nema það sé sótt og tilreitt á réttan hátt. 

Sjálfbærar veiðar
Hluti af þessu öllu saman er sú virðing 
sem við Íslendingar njótum fyrir skyn-
samlega stjórn okkar á fiskveiðum. Í 
þrjátíu ár hefur hér verið það fyrir-
komulag á stjórn fiskveiða sem í dag-
legu tali er kallað kvótakerfið. Vissu-
lega er það ekki laust við galla, en í 
grunninn snýst það hins vegar um 
skynsemi. Í upphafi níunda áratugarins 
var ljóst að í óefni stefndi vegna ofveiði 
og of mikillar fjárfestingar í sjávarút-
vegi. Þá tóku menn sig til og skópu 
kerfi sem byggir á því að stuðst er 
við ráðleggingar vísindamanna þegar 
ákvörðun er tekin um hversu mikið 
skuli veiða. Hvernig því magni er eða 
var skipt á milli manna hefur auðvitað 
verið deilumál allar götur síðan. En fáir 
efast hins vegar um að það sé vitrænt 
og skynsamlegt að stunda ábyrgar og 
sjálfbærar fiskveiðar. 

Ábyrgar fiskveiðar
Nú er svo komið að við getum nýtt 
okkur þetta í markaðssetningu á ís-
lenskum sjávarafurðum. Meðal þeirra 
sem kynna sig og sína starfsemi á sýn-
ingunni um næstu helgi eru Íslands-
stofa og Iceland Responsible Fisheries 
(IRF); sem er sérstakt al-íslenskt gæða-
merki fyrir sjávarfang. Eitt og sjálft 
gerir það kannski ekki mikið, en þeir 
framleiðendur sem matarblaðamaður 
hefur rætt þessi mál við undanfarin 
misseri og ár, eru sammála um að 
merkið hjálpi til. Og ekki nóg með 
það, merkið sé að vinna sér sess hjá 
fiskkaupendum um allan heim. En þótt 
fagmennirnir séu meðvitaðir um gæði 
íslenska fisksins, virðast neytendur um 

heimsbyggðina ekki jafn vel með á nót-
unum. 

Neytendur vilja heimafisk
Síðasta vor kynnti Íslandsstofa niður-
stöður úr viðhorfskönnum um Ísland 
sem gerð var meðal almennings í 
fjórum Evrópulöndum, Frakklandi, 
Þýskalandi Bretlandi og Danmörku. 
Um eða yfir helmingur svarenda í 
öllum þessum löndum sagði uppruna 
skipta málið við kaup á sjávarfangi. Alls 
staðar sögðust flestir neytendur fyrst 
og fremst vilja kaupa fisk frá heima-
landinu. Innan við tíu prósent sögðust 
helst vilja íslenskan fisk. Þetta er fróð-
legt í ljósi þess að sjálfbærni og skyn-
samleg umgengi við náttúruauðlindir 
eiga mjög upp á pallborðið í þessum 
löndum og varla er vafi á því að við 
Íslendingar komum vel út ef borin er 
saman umgengni þessara fimm þjóða 
við fiskimið sín undanfarna áratugi. 

Náum eyrum fagfólksins
Þetta segir okkur að þrátt fyrir vel-
gengni og fagmennsku í íslenskum 
sjávarútvegi og ríka áherslu okkar á 
sjálfbærni, skili það sér kannski ekki 
nógu vel til neytenda í öðrum löndum. 
Við virðumst hins vegar ná eyrum 
þeirra sem kaupa fiskinn. Upplýs-
ingarnar virðast samt ekki skila sér alla 
leið. Sjálf vitum við flest að við búum 
að einstaklega góðum fiski hér á landi, 

en fiskneysla dregst samt saman, sér-
staklega meðal ungs fólks. Skyldu hér 
vera sambærilegir þættir sem áhrif (eða 
hafa ekki áhrif) í löndunum fimm? Í 
fyrrnefndri könnun segjast á milli 20 
og 30% neytenda í Frakklandi, Þýska-
landi Bretlandi og Danmörku að þeir 
myndu velja íslenskan fisk sem annað 
val. Þetta segir okkur að gæði íslenska 
fisksins séu þekkt, að minnsta kosti hjá 
sumum í þessum löndum. En dugar 
okkur að ná eyrum heildsalanna?

Íslenskur fiskur undir 
norskum fána
Nokkur lönd og svæði í heiminum hafa 
yfirburða stöðu þegar kemur að orð-
spori sem tengist mat. Má þar til dæmis 
nefna svæði eins og Provence í Frakk-

landi og Toscana á Ítalíu. Einstakar 
vörur frá þessum svæðum og öðrum 
eru líka rómuð á viðlíka hátt, svo sem 
eins og Parmaskinka, ýmsir ostar eða 
kampavín. Íslenskur saltfiskur nýtur 
kannski viðlíka virðingar og álits á 
nokkrum svæðum í Suður-Evrópu. 
Margt bendir þó til þess að þessi forysta 
sé að tapast. Það er að minnsta kosti 
mat porúgölsku matar-ferðamennsku-
samtakanna APTECE. Talsmaður 
þeirra segir að fiskkaupmenn þar í 
landi sjái sér almennt ekki hag í því að 
auglýsa íslenskan fisk sérstaklega. Það 
hafi einfaldlega ekkert að segja nema 
í hópi elstu neytenda þar í landi. Öðru 
máli gildi hins vegar um norskan salt-
fisk. Því sé íslenski fiskurinn stundum 
seldur undir norskum fána. 

Árangur nágrannaríkjanna
Norðmenn hafa lengi verið öflugir 
þegar kemur að kynningu á sjávarfangi 
og almannatengslum á helstu markaðs-
svæðum, sem þeir auðvitað deila með 
Íslendingum. Ekki er óalgengt að sjá 
á matseðlum veitingastaða í Evrópu 
að fiskurinn sé norskur, sem þá þykir 
vera gæðastimpill. Matarblaðamaður 
hefur meira að segja borðað smurbrauð 
með laxi í Þýskalandi, sem hét norsk 
samloka á matseðlinum. Svíar hafa líka 
náð góðum árangri í markaðsetningu 
á sínum mat sem grundvallast á sam-
ræmdri heildarstefnu þeirra undir yf-
irskriftinni matarlandið Svíðþjóð. Þrátt 
fyrir að margt sé vel gert hér, frábæra 
þekkingu og fagmennsku í sjávarút-
vegi og starf Íslandsstofu, virðist samt 
eitthvað vanta upp á, sé borið saman 
við hvernig nágrannalöndin fara að og 
þann árangur sem þau hafa náð. 

Réttar aðferðir  
skila árangri
Kannski er kominn tími til að íslenskur 
sjávarútvegur og stjórnvöld stilli betur 
saman strengi og samræmi enn frekar 
markaðsstarf á erlendri grund og beina 
því beint að neytendum. Við eigum 
auðvitað varla möguleika á að gera 
þetta með auglýsingaherferðum – og 
ættum að hætta að sóa peningum við 
að reyna það. Leiðin sem hinar þjóð-
irnar hafa farið eru að styrkja og styðja 
við framleiðslu á sjónvarpsefni sem 
sýnir landið og matarframleiðsluna 
í jákvæðu ljósi. Leiðin að maga og 
buddu neytenda í Evrópu er í gegnum 
augun og eyrun. Bílaframleiðendur 
hafa uppgvötvað þatta fyrir löngu og 
vinna markvisst og stöðugt að því að 
gera bílablaðamenn að sendiherrum. 
Kannski við ættum að leggja alla 
áherslu á að ná til neytenda í gegnum 
starfsbræður undirritaðs, þ. e. matar-
blaðamennina. Það er það sem aðrir 
gera, a.m.k. þeir sem náð hafa árangri. 
Auðvitað gerum við eitthvað í þessu, en 
fjarri því nóg. Íslenskur sjávarútvegur 
er á heimsmælikvarða. Er ekki kominn 
tími til að neytendur heimsins fái að 
vita það? 



         Svefnsófar  -  Svefnsófar. 

  Áklæði svart , með 2 bakpúðum lime/svart 
 stærð 90 x 200  /  150 x 200 

AFMÆLI
BRÚÐKAUP
FERMINGAR

ERFIDRYKKJUR
FUNDIR

RÁÐSTEFNUR

Smiðjuvegur 1 - 200 Kópavogur - S: 5806720 - gala@gala.is

Almenn þjónusta við útgerðir.  

Hjá Tækni ehf er starfrækt vélaverkstæði
þar sem boðið er uppá fjölbreytta þjónustu

þegar kemur að viðgerðum á vélum og
almennri málmsmíði.  Má þar nefna

heildarupptektir á smærri vélum, gírum,
túrbínum og spíssum.

 
Hreinsum kæla og vélahluti með

Ultrasonic - hátíðni bylgjum.

Súðarvogur 9 • 104 Reykjavík • Sími 553-3599 • taeknihf@taeknihf.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun
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Hefurðu búið erlendis?
Nei það hef ég aldrei gert.
Hver er stærsti sigur þinn?
Bikarmeistari 2014 með Stjörnunni.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Fótbolti og útivist. Svo er alltaf gaman 
að fara í útilegur á sumrin þegar það 
er tími.

Hver er þinn helsti kostur?
Ég myndi segja að ég sé frekar stund-
vís.
En galli?
Ég get verið mjög feimin.
Hver er fallegasti staðurinn á Ís-
landi?
Sléttuhlíð
Eftirlætis íþróttafélag?
Stjarnan og FH.
Hvað áttu marga „vini“ á Facebook?
Ég á 326 vini.
Uppáhaldstónlistarmaður eða tón-
listarstefna?
Bastille eru flottir.
Uppáhaldsmatur og drykkur?
Maturinn sem mamma eldar er í upp-
áhaldi. Íslenskt vatn klikkar aldrei.
Hvert sækirðu afþreyingu?
Sjónvarp, útvarp, bók eða net?
Mér finnst mjög kósý að lesa góða bók 
þegar ég hef tíma og svo er alltaf fínt 
að horfa á einn þátt fyrir svefninn. Svo 
kíki ég reglulega á netið.
Hvað vildirðu verða þegar þú yrðir 
stór?
Mig langaði alltaf til að vinna í ísbúð.
Hvert var fyrsta starfið, og hvað 
hefurðu tekið þér fyrir hendur fram 
að þessu?
Unglingavinnan í Knattspyrnuskóla 
FH. Síðan hef ég líka unnnið á leik-
skóla.
Af hverju fótbolti?
Vegna þess að bræður mínir voru í 
fótbolta og ég vildi gera eins og þeir.
Ef þú værir ekki á fullu í fótbolta, 
værir þú í íþróttum, eða hvað tæk-
irðu þér fyrir hendur?
Ég held að ég væri í crossfit.
Áttu þér fyrirmynd í leik eða starfi?
Öll fjölskyldan mín, þau eru snillingar.
Hvaða stundir í lífinu eru gleðileg-
astar?
Að eyða tíma með fjölskyldunni.
Hvað finnst þér skemmtilegast að 
gera?
Spila fótbolta.
Leiðinlegast?
Það er ekkert í neinu uppáhaldi að 
taka til.
Hvað er svo framundan hjá Sigrúnu 
Ellu?
Klára deildina með Stjörnunni með 
stæl og svo tekur meistaradeildin við 
í október.
Lífsmottó:
Taka einn dag fyrir í einu.

Sigrún Ella Einarsdóttir, leikmaður Stjörnunnar í knattspyrnu, lék á 
dögunum sinn fyrsta landsleik í sigurleiknum gegn Ísrael í undankeppni 
HM um síðustu helgi. Hún stundar nám í næringarfræði við Háskóla 
Íslands, en segist aðspurð að þegar hún var lítil hafi hún ætlað að vinna í 
ísbúð þegar hún yrði stór. 
Sigrún Ella á sér rætur í Hafnarfirðinum enda þótt hún leiki fyrir Stjörnuna 
og nefnir bæði FH og Stjörnuna, spurð um sín eftirlætis lið. Sigrún Ella 
Einarsdóttir er í yfirheyrslunni að þessu sinni.

Sigrún Ella Einarsdóttir:

Langaði í ísbúð en fór í landsliðið

Ásamt kærastanum Helga Val Pálssyni.

Sigrún Ella ásamt Sigmundínu vinkonu sinni, en þær leika hvor með sínu 
eftirlætisliði Sigrúnar.



www.hafnarfjordur.is

22. september - 22. nóvember 2014

Hreinsun íbúðar-, iðnaðar- og nýbyggingarsvæða

Hausttiltekt
Þann 22. september næstkomandi mun hreinsunarátak hefjast í 
Hafnarfjarðarbæ þar sem við tökum höndum saman við að gera bæinn 
okkar enn fallegri. Bæjarbúar eru hvattir til að hreinsa lóðir sínar og 
nærumhverfi. Komið verður upp gámastöðvum á sex stöðum í bænum 
þar sem hægt er að henda timbri, stáli og blönduðu rusli í þar til merkta 
gáma. 

Á Mínum síðum á vef Hafnarfjarðarbæjar, hafnarfjordur.is, geta fyrirtæki 
og húsfélög óskað eftir að rusl verði sótt.

Nánari upplýsingar eru á www.hafnarfjordur.is
Fallegur bær er okkur kær!
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Goodyear gæðadekk færðu hjá okkur
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NÝTT DEKKJAVERKSTÆÐI

BJÓÐUM EINNIG:

Hrafnistufólk lagði 
bæjarstjórnina
Íbúar á Hrafnistu og bæjarstjórn 

Hafnarfjarðar ásamt bæjarstjóra 
tókust á árlegri í púttkeppni á 

dögunum. Í kynningu á mótinu á vef 
Hafnarfjarðar sagði að bæjarstjórnin 
hefði oftar en ekki tapað fyrir Hrafn-
istufólki, og fór svo einnig að þessu 

sinni, Hrafnistufólk fór enn með sigur 
af hólmi. 

Hér má sjá myndir af mótinu af 
facebook síðu bæjarfélagsins, en 
mótið fór fram í blíðskaparveðri og 
allir í besta skapi líka, eins og mynd-
irnar sýna. 

Tómstundakaffi í Garðabæ
Tómstunda- og menningarstarf 

fyrir ungt fólk á aldrinum 16 
ára og eldri hefst í Staðarbergi 

6 nú í september. Kaffi- og menn-
ingarstaðurinn Húsið verður opnað 
kl. 17 þriðjudaginn 9. september. 
Húsið verður opið á þriðjudögum 
og fimmtudögum milli 17 og 22, 
segir á vef Garðabæjar. Utan þess 
tíma er hægt að fá að nota aðstöð-
una fyrir hópastarf, menningarstarf 
eða hverskyns aðra tómstundatengda 
iðju. Þau ungmenni sem húsið sækja 
munu hafa lýðræðislegt íhlutunarvald 

yfir því hvernig dagskrá staðarins 
verður og hverjar áherslur starfsins 
verða. Mikil áhersla er á þátttöku-

lýðræði og að dagskrá starfsins sé á 
forsendum þeirra sem hana sækja, 
segir á vefsíð Garðabæjar. 

Guðrún Ágústa og Rósa Guðbjarts í sama liðinu, þrátt fyrir átök á öðrum vettvangi.



555-3888
Bæjarhraun 26
220 Hafnarfirði
granithollin.is Legsteinar

Graníthöllin

Hér hvíla hjónin

Rósa Jónsdóttir
f. 1. 3. 1922    d. 4. 9. 2008

Margeir Jensson
f. 9. 7. 1921    d. 7. 2. 2014

Blessuð sé minning þeirra

Hér hvíla hjónin

Helgi Rúnarsson
f. 8. 9. 1934    d. 3. 3. 2009

Elín Ómarsdóttir
f. 13. 9. 1938   d. 2. 6. 2012

Hver minning er dýrmæt perla

Haukur Jónsson
f. 10. 12. 1939    d. 8. 1. 2013

Guð blessi þig

Hér hvílir

Takmarkað magn í boði

Rýmum fyrir 
nýjum legsteinum

35 - 50%
Afsláttur

SALA
RÝMINGAR




