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Stjórnendur hótuðu starfsfólki uppsögn nýtti það andmælarétt:

Bílstjórum Strætó hótað brottrekstri
Byggðasamlagið Strætó hefur gert 

kröfu um að allir bílstjórar sem starfa 
hjá fyrirtækinu fallist á að mynd-

bandsupptaka verði í vögnunum. „Starfs-
menn hafa andmælarétt en nýti þeir sér 
hann leiðir það til starfsmissis,“ segir í bréfi 
sem nýlega var sent til vagnstjóra Strætó.

Reynir Jónsson, framkvæmdastjóri Strætó 

segir við Reykjavík vikublað að það myndi 
einfaldlega ekki ganga upp ef einhverjir 
starfsmenn yrðu undanþegnir myndavéla-
kerfinu. 

„Þetta er náttúrulega mjög illa orðað bréf 
svo ekki sé meira sagt,“ segir Halldór Snorri 
Gunnarsson, starfsmaður Starfsmannafélags 
Reykjavíkurborgar, sem jafnframt furðar sig 

á því að stjórnendur Strætó hafi ekki beðið 
starfsmenn afsökunar á þessari framkomu, 
enda þótt þeir hafi síðar fengið sendar frekari 
útskýringar frá fyrirtækinu.

Starfsandinn hjá fyrirtækinu þykir slæmur 
og hefur Starfsmannafélagið fengið fjöl-
margar kvartanir. 

Sjá ítarlega umfjöllun bls. 10-11.

Nemendur Kvennaskólans í Reykjavík héldu Peysufatadaginn hátíðlegan í gær og skelltu sér meðal annars að menntamála-
ráðuneytinu þar sem sporin voru stigin fyrir ráðherrann. Til stóð að halda Peysufatadaginn í vor, en honum var frestað vegna 
verkfalls kennara.
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Íslensk framleiðsla

Útsölustaðir: 
Akureyrarapótek, Fákasport, Kiddý 
Egilstaðir, Hestar og Menn, Lífland, 
KS Sauðárkróki, Siglujarðarapótek, 
Top Reiter og Dýralæknar um allt land 

NÝSKÖPUNARVERÐLAUN
ÍSLANDS

Listaverkakaup Reykjavíkurborgar:

Áberandi hærri 
fjárhæðir til karla
Það sem af er ári og allt síðasta 

ár keypti Reykjavíkurborg lista-
verk fyrir um20 milljónir króna. 

Athygli vekur að það sem af er ári hefur 
tæpum 3,8 milljónum króna verið varið 
í að kaupa verk eftir karla, en 759 þús-
und krónum í verk eftir konur. Þetta 
sneri öðruvísi í fyrra, en heldur minni 
munur var þá. Keypt voru verk eftir 
konur fyrir rúmar 8 milljónir króna, 
en af körlum fyrir rúmar sjö.

Keypt voru verk eftir 8 karla á 
þessum tíma og 10 konur. 

Á þessum tíma hafa því verið keypt 
verk eftir 8 karla fyrir tæpar 11 millj-
ónir, en eftir 10 konur fyrir tæpar níu 
milljónir. 

Svanhildur Konráðsdóttir, sviðsstjóri 
Menningar- og ferðamálasviðs borgar-

innar segir að listaverkakaup hafi verið 
greind eftir kyni listamanns í all mörg 
ár. Áhersla sé á að jafna hlut karla og 
kvenna í innkaupastefnu Listasafns 
Reykjavíkur. Mismunandi sé hvernig 
innkaup leggjast innan árs og lítið 
unnið með því að horfa aðeins á of stutt 
tímabil með kynjagleraugum. Þá þurfi 
jafnframt að líta til þess að Listasafn 
Reykjavíkur eigi þrjú sérsöfn, helguð 
Kjarval, Erró og Ásmundi. Samkvæmt 
samþykktum beri safninu að eignast 
verk til að fylla í þá safnaeign. Erró hafi 
gefið safninu sín verk, en annars hafi 
það almennt ekki efni á að kaupa verk 
Kjarvals, til dæmis þegar þau bjóðast 
á uppboðum. Því hafi sérsöfnin ekki 
verið frek til fjárins í listaverkakaupum 
safnsins á undanförnum árum.

Betri staða en ekki góð
Lagfæringar hafa verið gerðar 

á hagsmunaskráningu ein-
hverra borgarfulltrúa, í kjölfar 

umfjöllunar Reykjavíkur vikublaðs. 
Blaðið tók nýlega út hagsmunaskrán-
ingu allra borgarfulltrúa í Reykjavík. 
Niðurstaða blaðsins var sú að skrán-
ing hagsmuna væri oftar en ekki röng 
eða upplýsingar úreltar, auk þess sem 
ósamræmi hefur verið í skráningunni. 
Stikkprufa leiðir í ljós að Kristín 
Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi Sam-
fylkingarinnar, og Sóley Tómasdóttir 
borgarfulltrúi Vinstri grænna, hafa 
lagaði til í hagsmunaskráningunni, 
en það virðist ekki eiga við um alla.

Einnig hefur verið fjallað um 
hagsmunaskráningu þingmanna hér 

í blaðinu. Þar er margt sem þarfn-
ast úrbóta. Til að mynda segist Sig-
mundur Davíð Gunnlaugsson, for-

sætisráherra, þiggja laun fyrir setu 
í skipulagsráði Reykjavíkur, en það 
stenst ekki skoðun. 

Framlög fyrirtækja til Bjartrar framtíðar:

BF fékk 2,4 milljónir
Björt framtíð fékk tæpar 2,4 millj-

ónir króna í styrki frá fyrirtækjum 
í fyrra, en þá var kosið til Alþingis.

Hæsti einstaki styrkurinn kom frá 
félaginu Saffron Holding 400 þúsund 
krónur. Helgi Magnússon, fyrrverandi 
formaður Samtaka iðnaðarins hefur 
tengst félaginu, en það hefur jafnframt 
styrkt ýmsa frambjóðendur í prófkjörum 
Sjálfstæðisflokksins svo dæmi sé tekið. 

Björt framtíð fékk einnig styrk frá 
Atlantsolíu upp á 300 þúsund krónur, 
Samherja, Arion banka og KEA upp á 
200 þúsund krónur frá hverju fyrirtæki, 
svo dæmi séu tekin.

Næst stærsti einstaki styrkjandi 
Bjartrar framtíðar á eftir Saffron er 
Guðmundur Steingrímsson formaður 
flokksins, sem lét ríflega 361 þúsund 
krónur renna til flokksins í fyrra.

Tekjur Bjartar fram-
tíðar í fyrra námu í allt 
um 11,5 milljónum 
króna, en útgjöldin 
tæplega 21 milljón.

Auk Bjartar fram-
tíðar hafa Lýðræðisvaktin og Hreyfingin, 
sem nú heyrir sögunni til, sent Ríkis-
endurskoðun uppgjör vegna síðasta árs. 
Lýðræðisvaktin, sem ekki náði manni 
inn á þing fékk tvo styrki frá lögaðilum, 
upp á samtals 800 þúsund krónur. Ríf-
lega 400 þúsund króna afgangur var hjá 
Lýðræðisvaktinni á síðasta ári.

Landsbanki fékk lán hjá Kaupingi  
fyrir kaupum á eigin bréfum:

Kaupþing gerði veð-
kall hjá Landsbanka
Kaupþing banki gerði óformlegt 

veðkall hjá Landsbanka í febr-
úar 2008, meira en hálfu ári 

fyrir hrun, vegna tæplega 7 milljarða 
króna láns sem Landsbankinn ábyrgðist. 
Innan Landsbankans var rætt að þetta 
mætti ekki fréttast til Fjármálaeftirlits-
ins. Þetta var upplýst í réttarhöldum yfir 
Sigurjóni Þ. Árnasyni, fv. bankastjóra 
Landsbankans, og Elínu Sigfúsdóttur, 
fv. framkvæmdastjóra fyrirtækjasviðs 
bankans, í héraðsdómi Reykjavíkur í 
vikunni.

Landsbankinn gerði samninga við 
suma starfsmenn um að þeir gætu eign-
ast hlutabréf í bönkunum. Félög sem 
skráð voru í Panama voru látin kaupa 
hlutabréf í Landsbankanum, sem svo 
voru notuð til að færa starfsmönnum. 
Landsbankinn fékk lán í Kaupþingi 
fyrir bréfunum, samtals um 6,8 millj-
arða króna. Bréfin sjálf voru trygging 

fyrir lánunum, en auk þess gekk Lands-
bankinn sjálfur í ábyrgð fyrir þeim, 
fyrir hönd Panamafélaganna.

Hreiðar Már Sigurðsson, fyrrver-
andi forstjóri Kaupþings, bar vitni fyrir 
dómi í vikunni um að Sigurjón Árna-
son hefði óskað eftir þessum lánum 
hjá Kaupþingi.

Í aðalmeðferðinni var sýndur tölvu-
póstur sem sendur var innan Lands-
bankans í byrjun febrúar 2008. Þar 
greinir starfsmaður bankans frá því 
að Kaupþing hefði gert „óformlegt“ 
veðkall vegna þess að upphæð lánanna 
væri hærri en sem næmi virði hluta-
bréfanna. Svonefnd veðþekja nam þá 
92 prósentum en átti að vera yfir 100 
prósent. 

Í tölvupóstinum var óskað eftir ráð-
leggingum um hvernig bregðast skyldi 
við, því Fjármálaeftirlitið mætti ekki fá 
veður af stöðu mála.

„Yfirborðslegt frelsishjal“
Þeir sem vilja leyfa sölu áfengis í 

matvöruverslunum telja sig hafa 
málstað að verja í nafni frelsis. 

Vandinn er á hinn bóginn sá að þeir hafa 
ekki sýnt fram á að núverandi skipan 
áfengissölu hérlendis feli í sér skerðingu 
á einstaklingsfrelsi,“ segir Róbert H. 
Haraldsson, prófessor í heimspeki við 
Háskóla Íslands, í grein hér í blaðinu. 
Hann fjallar þar um hugmyndir um að 

leggja niður ÁTVR og bjóða áfengi til 
sölu í matvöruverslunum.

Hann gagnrýnir harðlega þessar hug-
myndir og færir rök fyrir því að áfeng-
isverslun ríkisins feli ekki í sér neina 
skerðingu á einstaklingsfrelsi. Hann 
segir einnig: „Núverandi tilhögun á sölu 
áfengis á Íslandi felur vitaskuld í sér 
augljósa skerðingu á verslunarfrelsi. En 
verslunarfrelsinu má ekki rugla saman 

við einstaklingsfrelsi,“ segir Róbert. 
Verslun með áfengi sé samfélagsleg 
athöfn og varðar hagsmuni fleiri en 
þess sem kaupr áfengi og drekkur, svo 
dæmi sé tekið. Róbert fer líka orðum 
um umræðuna um málið. „Þar nær yf-
irborðslegt frelsishjal iðulega að beina 
athygli fólks frá þeim skaða sem síaukið 
aðgengi að áfengi veldur samfélagi 
okkar.“  Sjá bls. 13.

Samtök um framfærsluréttindi:

Gagnrýna tillögu sjálfstæðismanna
Tillögur þessar eiga sér ekki stoð 

í lögum. Það hlýtur að teljast 
alvarlegt mál þegar stjórnmála-

menn leggja til mannréttindabrot í 
störfum sínum, en lágmarksframfærsla 
er tryggð í 1.mgr. 76. gr. Stjórnarskrár-
innar,“ segir í orðsendingu Samtaka um 
framfærsluréttindi á Facebook. 

Gagnrýni samtakanna beinist að til-
lögu sem fulltrúar Sjálfstæðisflokks-
ins lögðu nýlega fram í velferðarráði 
Reykjavíkur um breytingar á fjárhags-
aðstoð borgarinnar.

„Lagt er til að reglum um fjárhagsað-

stoð verði breytt. Breytingarnar feli í sér 
að meiri áhersla verði lögð á þá skyldu 
atvinnuleitenda að taka að sér verkefni á 
meðan á leitinni stendur en eiga annars 
ekki rétt til fjárhagsaðstoðar,“ segir í 
tillögunni. Þar er tekið fram að þetta 
ætti ekki að gilda um sjúklinga sem 
njóta fjárhagsaðstoðar af þeim sökum.

Fjárhagsaðstoð borgarinnar nemur 
nú um 170 þúsund krónum á mánuði 
og er litlu lægri upphæð en sem nemur 
fullum atvinnuleysisbótum. Ýmis skil-
yrði fylgja því að geta sótt um fjárhags-
aðstoð.

Nú fá um 2.700 manns fjárhags-
aðstoð hjá borginni, en viðbúið er að 
heldur fjölgi í þeim hópi, verði tillögur 
ríkisstjórnarinnar um að stytta bóta-
tímabil í atvinnuleysi úr þremur árum 
í tvö og hálft, en viðbúið er að hátt á 
þriðja hundrað atvinnulausra Reyk-
víkinga missi bótaréttinn um áramót 
verði þessar hugmyndir að veruleika.

Fram kemur á vefsíðu VR að allra 
lægstu laun sem greidd eru 18 ára og 
eldri fyrir fullt starf nemi 214 þúsund 
krónum á mánuði, og er þar miðað 
við janúar í ár. 

Sóley Tómasdóttir og Kristín Soffía hafa lagað til í hagsmunaskráningunni.
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Með því að nota mild þvottaefni 
eins og MILT, dregur þú úr líkum 
á því að þú eða einhverjir í þinni 
fjölskyldu fái ofnæmi eða exem. 

ÁN OFNÆMIS- 
VALDANDI EFNA

Þú þarft minna 
af MILT því það 
er sérþróað fyrir 
íslenskt vatn.

40 þVOttAr  
í 2 kg pAkkA

Farðu mildum höndum um  
þIg, þVOttINN og uMhVErFIð
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Fákeppni, stórmarkaðir og plast 
Í þessu blaði er iðulega fjallað um mat 

og matvæli, neyslu og hollustu. Það 
er gott og enn betra að taka fyrir til-
gangslausa sóun matvæla, eins gert var. 

Að mörgu er að hyggja. MS-málið 
minnir á að í stað hagkvæmra, stað-
bundinna afurðastöðva og vöru 
beint frá býli er búið að stóriðjuvæða 
mjólkurvöruframleiðslu með tilheyr-
andi gríðarlegum akstri og vörn gegn 
samkeppni, rétt eins og nálægð við 
neytendur, fjölbreytni og umhverfis-
mál hafi ekki verðmiða. 

Sóun verður meðal annars til þegar 
sárafáir stórmarkaðir dagvöru og 

stóriðja í framleiðslu matvara ná ekki 
lengur að aðlaga starfsemina að raun-
verulegum þörfum markaðar sem er 
dreifður. Þetta má sjá í hendi sér þegar 
borinn er saman plastpakkaður og/eða 
frystur matur stórmarkaða sem henda 
ótöldum tonnum af vörum hver um sig 
ár hvert og svo aftur verslunarhættir 
sem miðast við minni búðir, persónu-
leg samskipti og sem ferskasta vöru. 
Kaupmaðurinn á horninu pantar af 
reynslu 5 kjúklinga á dag til að selja 
þann daginn en í næsta stórmarkaði 
eru þeir 50 og af þeim verður að henda 
10 eftir síðasta söludag. 

Svo er það plastpökkunin, eink-
anlega sú lofttæmda. Matur steyptur 
í plast er oft ekki mjög geðslegur en 
hitt er þó mikilvægara að miklar líkur 
eru á að heldur vafasöm efni berist úr 
plastinu í matvælin, meðal annarra 
efni sem eru óholl hormónabúskap 
líkamans. Þess vegna er heimapökkun 
á matarafgöngum í lofttæmdar um-
búðir ekki vel grunduð aðgerð. Varleg 
notkun plastefna tengist svo miklu 
stærra vandamáli sem er nú í hámæli: 
Plastagnamengun í hafinu og jarðvegi. 
Örsmáar agnirnar eru meira en lítið 
óhollar og sýna mælingar að þær eru 
farnar að finnast mjög víða og teknar 
að setjast að í alls konar lífverum.

Þessu til andsvara þarf að breyta 
verslunarháttum, stykkja upp dagvöru-
verslunina, auka á framboð ferksvöru, 
fjölga staðbundnum afurðastöðvum 
í landbúnaði, minnka akstur með 

mjólk, sláturdýr og afurðir, og segja 
plastinu skynsamlegt stríð á hendur. 
Um leið verður að taka til við að 
reikna hagkvæmni á grænni hátt en 
með einföldum krónutöluaðferðum og 
hafa hliðsjón af samfélagslegri ábyrgð. 
Hækki þá til dæmis mjólkurlítri um 5 
krónur, telst það góð fjárfesting.

Það eru góðar fréttir að varaformaður fjárlaganefndar hafi áttað sig á því, 
mörgum árum eftir að hann yfirgaf heilbrigðisráðuneytið, að grípa þarf 
til ýmssa aðgerða í heilbrigðismálum. Fjölmargir í samfélaginu hafa fyrir 

lifandis löngu áttað sig á og reynt að vekja athygli á örum breytingum á aldurs-
samsetningu þjóðarinnar og í framhaldinu brýnum þörfum fyrir breytingar. 
Gott að þingmaðurinn geri það líka.

Þetta voru góðu fréttirnar.

Vondu fréttirnar eru lausnirnar sem boðið er upp á.

Þær virðast einkum felast í því að búa til reikninga sem fólk getur greitt úr eigin 
vasa þegar það síst má við því og henda um leið tugum milljarða af skattfé í að 
auka misskiptingu í landinu. Á meðan eru mikilvæg mál látin reka á reiðanum.

Það er löngu orðið tímabært að reisa nýtt húsnæði yfir starfsemi Landspítalans. 
Gámaborg á spítalalóðinni kemur seint í staðinn fyrir það.

Eins er það ekki framfaraskref að auka sífellt þau gjöld sem slasaðir og sjúkir 
eru látnir greiða fyrir aðgang að heilbrigðisþjónustu; hvort sem um er að ræða 
lyf eða komu á sjúkrahús eða heilsugæslu.

Einhver sjálfstæðismaðurinn sagði einu sinni að ekki væri hægt að hafa 
heilsugæsluna ókeypis, því þá myndi hún fyllast af fólki sem í reynd ætti 
þangað ekkert erindi.

Við höfum heyrt fjöldamörg dæmi um að fólk frestar eða sleppir læknisheim-
sóknum af fjárhagsástæðum. Fólk læknast varla af því. Vandamálin aukast 
og lækning verður kostnaðarsamari. Bæði fyrir manneskjuna og líka fyrir 
samfélagið.

Ef við afnemum alla fjárhagslega þröskulda og gerum fólki kleift að fara á 
heilsugæslu hvenær sem það kennir sér einhvers, mætti spyrja, hvort það myndi 
ekki einmitt hafa í för með sér töluverðan samfélagslegan ávinning. Og gildir 
þá einu þótt þangað rati einn og einn algjörlega að nauðsynjalausu. Er það ekki 
betra en að láta vandamálin krauma undir yfirborðinu, þangað til eina lausnin 
er orðin dýr sjúkrahúsvist, aðgerðir og S-merkt lyf?

Einhverju sinni sagði annar sjálfstæðismaður að fólk hópaðist í raðir eftir 
einhverju sem væri ókeypis, og ætlaði þannig að drepa umræðuna um fátækt 
á Íslandi. Sama hugsun er að baki því að búa til fjárhagslega þröskulda í heil-
brigðiskerfinu. Það kann vel að vera að á einhverjum tíma slæðist einhver í 
röðina sem ekki á þangað brýnasta erindið. En það dregur ekki úr neyð þeirra 
sem þurfa.

Í þessum efnum verðum við að leggja áherslu á hvað við getum gert sem sam-
félag og það kemur manneskjunni líka best.

Ingimar Karl Helgason

Leiðari
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Mjólkursamsalan
Mjólkursamsalan var staðin að 
alvarlegum samkeppnisbrotum. Það 
vekur athygli að almennt gilda ekki 
samkeppnislögin í mjólkuriðnaði. Tals-
menn „frelsis“ á Alþingi verja kröftum 
sínum í að lögleiða spilavíti og koma 
áfengi í almennar verslanir; en á sama 
tíma eru tvö fyrirtæki í fullkominni 
einokunaraðstöðu á smásölumarkaði 
og Mjólkursamsalan einráð á sínu 
sviði. Það er svo kannski merki um 
færsluna frá göfugri samvinnuhug-
sjón til einokunarkapítalisma í að fyrir 
kókómjólk stendur 
nú testósteónvöðva-
fjallið Klói en ekki 
tónelskandi kötturinn 
Branda.

Verðlistinn allur
Erla Kristjánsdóttir sem rekið hefur 
Verðlistann við Laugarnesveg um 
hálfrar aldar skeið hyggst nú hætta 
með verslunina. Hún er komin hátt á 
nýræðisaldur og hyggst taka því rólega 
héðan í frá. 

Áhuginn
Stöðugar fréttir 
365 miðla af 
frumvarpi um sölu 
áfengis í búðir hafa 
vakið athygli. Flestar fréttanna hafa 
verið á eina lund, en minna þykir hafa 
farið fyrir fjölbreyttum sjónarmiðum. 
Einhver nefndi að fólkið á bak við fjöl-
miðilinn stendur í verslunarrekstri, en 
þess er líka getið að áhugi ritstjórnar-
innar á málinu sé einfaldlega mikill.

Nóbelinn
Í vikunni urðu 
þau merki-
legu tíðindi að 
Barack Obama, 
B a n d a r í k j a -
forseti og handhafi Friðarverðlauna 
Nóbels, fyrirskipað sprengjuárásir á 
sjöunda ríkið, frá því að hann tók við 
verðlaununum. Undir hans forystu 
hafa Bandaríkin gert varpað sprengjum 
á fólk í Pakistan, Afganistan, Írak, 
Jemen, Sómalíu, Líbíu og nú Sýrlandi.

Án auglýsingar
Árni Páll Árnason formaður Sam-
fylkingarinnar spurðist fyrir um það 
á Alþingi í vikunni hvers vegna lög-
reglustjóri höfuðborgarsvæðisins hefði 
verið ráðinn án auglýsingar. Innanrík-
isráðherra nýtti bráðabirgðaákvæði í 
lögum við ráðninguna, en fátt heyrist 
um rökstuðning.

Þora að bora 
S i g m u n d u r 
Davíð Gunn-
laugsson for-
sætisráðherra 
lýsti því í vik-
unni að stefna 
Íslands væri að nota jarðefnaeldsneyti 
og reiða sig algjörlega á endurnýjan-
lega orkugjafa. Þessum tíðindum var 
fagnað, en nú er þess beðið að orðum 
fylgi athafnir. Olíuspekúlantar á Dreka-
svæði segja hins vegar að svona yfir-
lýsingar skipti sig engu máli. Kannski 
umhverfisváin og súrnum sjávar ekki 
heldur? Það er umhugsunarvert.

Í fréttumUmmæli með erindi:
„Hægt er að rökstyðja ýmislegt í nafni 
frelsisins. Ég tel þó öfugsnúið frelsi að 
búa til aðstæður þar sem erfitt er fyrir 
verkalýðsfélög og stéttarfélög að dafna. 
Að sjálfsögðu er erfitt fyrir stéttarfélög 
að dafna ef fólk getur kosið að greiða 
ekki til þeirra en engu að síður notið 
réttinda um lágmarkskjör. Það segir 
sig sjálft að fólk kýs að greiða ekki fyrir 
það. Öfugsnúið frelsi, segi ég, því að 
ég tel að frelsi hafi margar birtingar-
myndir. Ein þeirra birtingarmynda 

sem mér finnst 
hvað sterkust er 
það frelsi sem 
verkalýðshreyf-
ingin hefur fært 
okkur með áratuga 
baráttu sinni, frelsi 
til að lifa með reisn og frelsi til að fá 
mannsæmandi kjör fyrir vinnu okkar.“

- Auður Lilja Erlingsdóttir, í ræðu 
um kjarasamninga opinberra starfs-
manna á Alþingi, í nóvember 2007.

Höfundur er
Ari Trausti Guðmundsson

 Í vonanna birtu
Það laumast smátt og smátt upp á yf-
irborðið að fjöldi þingmanna Fram-
sóknarflokksins virðist aðallega hafa 
komið sér á þing til að gæta eigin 
hagsmuna, vina eða ættingja. Einn 
fór á þing til að fá felldar niður skuldir 
sínar og fór í fýlu þegar í ljós kom að 
vonda vinstri stjórnin var þegar búin 
að því. Einn útgerðarmaður til að 
treysta eigin hagsmuni og vina sinna 
í stórútgerðinni og gengur vel, einn 
vill lögleiða spilavíti fyrir vini sína og 
ekki útséð um árangur, og enn annar 
tók þátt í að hanna sérstök skattleysis-
mörk fyrir mág sinn sem stýrir banka. 
Sem skilaði töluverðum árangri. Og 
svo var það þingmaðurinn sem vill 

sérstaklega efla 
rannsóknir á 
rannsóknarsviði 
barna sinna. 
Kannski er þetta 
ekki svona. En 
svona lítur þetta 
út.

Umboðið
Hanna Birna Kristjánsdóttir, innan-
ríkisráðherra, hefur lýst því yfir að til 
standi að einkavæða innviði landsins. 
Sú einkavæðing er raunar hafin undir 

forystu sjálfstæðismanna, en án um-
ræðu. Einnig má spyrja um umboð 
Hönnu Birnu til slíkra verka en innan 
við fjórðungur kjósenda greiddi Sjálf-
stæðisflokknum atkvæði sitt í síðustu 
kosningum.

Aftur í skóla
„Á hverjum tíma er talið að það séu 
á bilinu 10 - 20 eldgos í heiminum,“ 
segir á Vísindavefnum. Mengun frá 
gosinu í Holuhrauni er auðvitað hið 
versta mál. En undarlegt er þegar 
menn nota hana í baráttu gegn fjöl-
breyttum samgöngum. Í ritstjórn-
argreinum Morgunblaðsins er frelsi 
fólks til að hjóla, ganga eða taka strætó 
iðulega túlkað sem „árás á einkabíl-
inn“. En í vikunni var eldgosið nýtt í 
vörn fyrir hann blessaðan. Látið var 
að því liggja að mengun frá bensín-
brennandi einkabílnum væri í góðu 
lagi, því eldgosið mengaði svo mikið. 
Leikskólabörn vita að mengun frá 
okkur mannfólkinu er viðbót við 
hringrás náttúrunnar. Kannski ætti 
einhver á Mogganum að kíkja á Vís-
indavefinn … eða í 
leikskóla …

héðan og þaðan …
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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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Frumkvöðull á Skólavörðuholtinu
„Það er ekki gott að segja hversu vel íslendingar þekkja Einar Jónsson og verk 
hans. Ég hef ekkert í höndunum um það en held að eldri kynslóðirnar þekki hann 
ágætlega enda var þetta lengi vel eina listasafnið hér og húsið mjög sérstakt. 
Lista-og menntafólk þekkir hann að sjálfsögðu nokkuð vel þó hann hafi ekki 
àtt neitt sérlega upp á pallborðið þar meðan módernisminn var og hét.“ segir 
Sigríður Melrós Ólafssdóttir, forstöðumaður Listasafns Einars Jónssonar sem 
stendur efst á Skólavörðuholtinu. Sigríður bætir við að nú séu aðrir straumar 
og stefnur í listum og ungt fólk sé áhugasamara um verk Einars og safnið. 

Fyrsti íslenski  
höggmyndasmiðurinn
Einar Jónsson fæddist árið 1874 og var 
fyrsti Íslendingurinn sem gerði högg-
myndalist að ævistarfi. Árið 1893 hélt 
hann utan til Kaupmannahafnar til að 
nema listina og 1896 fékk hann styrk 
frá Alþingi til að fara í framhaldsnám 
við Konunglega listaháskólann. Styttan 
Útlagarnir sem staðsett er fyrir utan 
gamla kirkjugarðinn við Suðurgötu 
var eitt af fyrstu verkum Einars og 
markaði það upphaf íslenskrar högg-
myndagerðar. Einar bjó einnig um 
tíma í Róm og Berlín þar sem hann 
ritaði meðal annars niður hugleiðingar 
sínar um listina. „Það er hlutverk list-
arinnar að skapa nýja hugsun, sem 
sé tengill milli okkar og alheimsins. 
Ólíkt vísindunum byggist listin ekki á 

staðreyndum heldur sprettur hún úr 
ímyndunarafli listamannsins eins og 
Minerva úr höfði Seifs.“ 

Einkalífið lítið rannsakað 
Safn Einars var hefur staðið á 
Skólavörðuholtinu í yfir 90 ár og var 
lengi vel eina byggingin á svæðinu. 
Einnig var það eina Listasafn lands-
ins fram til ársins 1951 þegar lista-
safn Íslands var opnað við Suðurgötu. 
Einar og Anna kona hans höfðu búið 
í nokkur ár í Bandaríkjunum en árið 
1920 fluttu þau aftur til Íslands og 
settust að í húsinu. Á sama tíma voru 
verk Einars flutt heim til Íslands frá 
Danmörku á kostnað ríkissjóðs. Á 
neðri hæðum hússins voru vinnustofa 
Einars og sýningarsalur en þau hjónin 
bjuggu í risinu. Eftir að þau fluttu í 

húsið sýndi Einar verk sín einungis þar 
inni, auk styttanna utandyra í Reykja-
vík. Sigríður Melrós segir að þrátt 
fyrir að húsið í heild sinni hafi lengi 
verið til sýnis hafi líf þeirra hjóna lítið 
verið rannsakað. „Meira hefur verið 
gert af því að rýna í einstök verk hans 
og tímabil. Núna er hinsvegar mikill 
áhugi á honum og vonumst við til að 
fræðimenn finni þörf og áhuga á að 
skoða hann nánar. Hann átti líka konu 
sem var stoð og stytta listamannsins og 
helgaði líf sitt honum, ég held að mikið 
sé órannsakað hér. T.d. er til mikið og 
stórt bréfasafn þeirra Einars og Önnu 
en þau voru í sambandi við fólk um 
allan heim.“

Mikil inspíarsjón 
Þegar Einar kom fyrst til Reykjavíkur 
árið 1891 var aðeins ein stór stytta í 
Reykjavík, sjálfsmynd Bertel Thor-
valdsen. Síðar var Einar fenginn til 
að gera styttur af mönnum sem þóttu 
hafa sett mark sitt á sögu Íslands, meðal 
annars skáldinu Jónasi Hallgrímssyni, 
landnámsmanninum Ingólfi Arnar-
syni, Kristjáni IX Danakonungi og 
Jóni Sigurðssyni. „Ég myndi halda að 

áhrif Einars á íslenskt menningarlíf 
hafi verið töluverð sem og áhrif hinna 
frumkvöðlanna. Hann ber með sér 
heimsmenningu utan úr heimi og 
reisir þetta stóra og sérkennilega hús 
auk þess sem útilistaverk fara að príða 
borgina. Þetta hefur haft àhrif á sjálfs-
mynd lítillar þjóðar á breytingaskeyði. 
Hann hlýtur líka að hafa verið inspíra-
sjón og fyrirmynd annarra sem þràðu 
að ganga listabrautina sem ekki þótti 
sjàlfsagt í þá daga.“ 

Vaxtarsproti sem  
þarf að næra
Aðspurð um stöðu höggmyndalistar á 
Íslandi í dag segir Sigríður Melrós hana 
ekki fráskylda annarri myndlist þar 
sem myndlistamenn vinni gjarnan við 
fleiri en einn miðil og sé staða hennar 
því staða myndlistarinnar. „Þeir lista-
menn sem fást við þrívíða myndlist 
eingöngu eru ekki margir, en ef við 
bætum við gjörningum, innsetningum 
og vídeólist þá erum við komin með 
ansi efnilegan geira sem vex og dafnar 
þrátt fyrir kröpp kjör og erfiðar að-
stæður. En til að eitthvað stórt og mikið 
komi út úr þessu á endanum, að ein-
hverjir nái virkilega að blómstra þarf 

að hlúa betur að myndlist hér á landi. 
Þarna er mikill vaxtarsproti en hann 
þrífst ekki á engu til lengdar.“

Þrengri opnunartími
Sigríður Melrós segir aðsóknina á 
safnið ágæta en það geti þó á sig 
blómum bætt. Á sumrin séu ferða-
menn í miklum meirihluta á virkum 
dögum en Íslendingar komi meira 
um helgar, þá gjarnan fjölskyldur 
eða vinir saman. Á veturna er safnið 
aðeins opið um helgar en tekið er á 
móti skólahópum og öðrum á virkum 
dögum sé þess óskað. Sigríður Melrós 
segir að ekki skorti viljann til að hafa 
lengri opnunartíma, ástæðan sé skortur 
á fjármagni til að borga ýmis útgjöld, 
svo sem gæslu og ræstingu. Hún segir 
að aukning gesta yrði að vera töluverð 
til að aðgangseyrir stæði undir rekstri 
en ekki sé til fjármagn til að auglýsa 
safnið. „Einnig var Einari Jónssyni 
meinilla við að auglýst væri þannig að 
við förum varlega í það. Við reynum þó 
að vera dugleg á samfélagsmiðlunum, 
erum á facebook, twitter og instagram. 
Það gefur aukna möguleika að vera í 
tengslum við samfélagið, miðla, vera 
sýnileg og fá viðbrögð.“ 

 menningin
Hildur  

Björgvinsdóttir

Einari Jónssyni var meinilla við að auglýsa, svo safnið gerir ekki mikið af því, 
segir Sigríður Melrós Ólafsdóttir, forstöðumaður Listasafns Einars Jónssonar 
á Skólavörðuholtinu.

Nokkur verka Einars Jónssonar. Sigríður Melrós segir Einar hafa haft mikil áhrif á menningarlífið og haft töluverð 
áhrif á aðra frumkvöðla.



GLÆSILEGUR VEISLUSALUR
 Í MÖRKINNI 6 REYKJAVÍK FÍ  SALURINN

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR OG PANTANIR Í SÍMA 779-2222

RÚMGÓÐUR SALUR MEÐ
MIKILLI LOFTHÆÐ

LEIGIST ÚT MEÐ EÐA 
ÁN VEITINGA

TEKUR ALLT AÐ 250 MANNS
TIL BORÐS

RÚMGOTT ANDDYRI

TVEIR BARIR

GOTT AÐGENGI FYRIR ALLA
OG NÆG BÍLASTÆÐI

SKJÁVARPI OG TJALD

HLJÓÐKERFI OG 
FÆRANLEGT SVIÐ

MÓTTÖKUELDHÚS

LOFTTÆKNI EHF
Fornubúðir 5   220 Hafnarfirði  
Sími: 546 9500   Farsími: 892 8030   lofttaekni.is

ECOFILM “F” filman er lögð undir fljótandi 
gólf/parket. Vegna þess hve filman er 
þunn (0,4mm) hefur það sama og engin 
áhrif á hæð gólfsins. Þetta hljóðláta, lítt 
áberandi og þurra gólf hitakerfi er mjög 
áreiðanlegt og hefur langt æviskeið. 

Við bjóðum upp á 10 ára ábyrgð fyrir 
ECOFILM upphitun, hins vegar getur 
líftími þess verið mikklu, lengri (30-50 ár) 
Varan hefur verið prófuð í samræmi við 
evrópska staðla.

ECOFLOOR hitakerfi er hægt að fá í 
tveimur helstu afbrigðum-hita kapplar 
og hita mottur. Í raun eru þessi tvö kerfi 
ekki mikið frábrugðin hvert öðru. Í báðum 
tilvikum, samanstanda þau af upphitun 

Sparaðu með ECOFILM eða ECOFLOOR hitakerfi
ECOFILM “F” gerðu-það-sjálfur pakki 
fyrir gólf hita má leggja/setja fljótt og 
auðveldlega eftir viðeigandi leiðbeining-
um. Fagleg uppsetningu þarf að koma til. 
Endanleg raftenging skal þó framkvæmt 
af löggiltum rafvirkja. 

Þar sem ECOFILM “F” pakki kemur heill 
til uppsetningar, þarf engan aukabúnað. 
Við mælum með 60 W / m2 fyrir fljótandi 
tré gólf og 80 W / m2 fyrir fljótandi parketi 
á gólfi.

kappla, annaðhvort aðskilin eða fest við  
trefjaplast mottu. Upphitun kappla hring-
rás eða mottur eru sett beint undir flísar 
í þunnt lag af varanlegri og sveigjanlegri 
sementsblöndu svo flísalagt yfirborð 

hitnar tiltölulega fljótt (u.þ.b.. 20 mín). 
Hita stillir er næmur og fljótur að 
bregðast við. Upphitun kappla hringrásar 
eða mottur henta í gólf þar sem endan-
leg hæð er ekki þvingun.
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ENDURRÆKTUN SKÓGA
Kährs vinnur með svæðisbundnum og landsbundnum samtökum til að tryggja að skógarnir séu sjálfbærir 
fyrir komandi kynslóðir. Sænskir skógar eru í dag 60% stærri en þeir voru um 1920. Kährs vinnur sam-
kvæmt alþjóðlegum áætlunum um endurræktun skóga og með leiðandi umhverfissamtökum.

Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is

HUGSUM UM
UMHVERFIÐ!

VÖNDUÐ & 
VISTVÆN VIÐARGÓLF
KÄHRS PARKET BORÐLEGGJANDI GÆÐI FYRIR ÍSLENSK HEIMILI

Kährs bæklingurinn 2014

Burstað, fasað, mætt, matt eða háglansandi. Gólfin okkar eru fáanleg í miklu úrvali umhverfisvænna viðartegunda, allt frá 
náttúrulegri áferð og litbrigðum til kvista og hnúska. Við bjóðum einnig upp á látlaus en stílhrein gólf, úr einsleit um viðarteg-
undum með litlum lita- og mynsturbrigðum og sléttri áferð.
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Vagnstjórum Strætó hótað uppsögn í fjöldapósti
„Strætó bs. gerir þá kröfu að allir starfsmenn sem sinna farþegaflutningum 
á vegum fyrirtækisins, hafa umsjón með ökutækjum eða eftirlit í vögnum 
samþykki búnaðinn,“ segir í tilkynningu sem send var á vagnsstjóra Strætó 
bs. vegna fyrirætlana um að hefja myndbandsupptökur í vögnum fyrir-
tækisins og uppsetningar búnaðar. „Starfsmenn hafa andmælarétt en nýti 
þeir sér hann leiðir það til starfsmissis,“ segir ennfremur í bréfinu.

Strætó b.s. vinnur nú að upptöku eft-
irtlitsbúnaðar í vögnum fyrirtækis-
ins en þegar er myndavélabúnaður í 
um 30 vögnum. Undirbúningur fyrir 
þetta hefur staðið í nokkurn tíma en 
óánægju gætir meðal starfsmanna 
vegna málsins. Það var svo ekki til að 
minnka þá óánægju þegar fjöldapóstur 
var sendur út þar sem starfsfólki var 
gerð grein fyrir að nýttu þeir sér and-
mælarétt leiddi það til atvinnumissis. 
„Það hefur verið tekin ákvörðun um 
að setja kerfið í gang,“ segir Reynir 
Jónsson, framkvæmdastjóri Strætó 
um málið. Hann segir það augljóslega 
ekki ganga upp að einstaka starfsmenn 
séu undanþegnir upptökukerfinu og 

því sé leitað samþykkis allra. „Ef það 
eru starfsmenn sem sætta sig bara alls 
ekki við, eins og starfsmenn annara 
fyrirtækja þar sem myndavélakerfi eru 
uppsett, að þeir verði í mynd þá gengur 
það auðvitað ekki upp.“ Reynir segir 
víðtækt samráð hafa átt sér stað vegna 

málsins. „Annað hvort tökum við upp 
kerfið og þá verða allir starfsmenn að 
sætta sig við að vinna undir því eða 
við tökum það bara alls ekki í notkun.“

Á borði stéttarfélagsins
„Þetta er náttúrulega mjög illa orðað 
bréf svo ekki sé meira sagt,“ segir Hall-
dór Snorri Gunnarsson, starfsmaður 
Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar, 
um málið. Hann furðar sig á að ekki 
hafi einfaldlega verið beðist afsökunar 
á þessu bréfi heldur hafi yfirstjórn 

Strætó sent annað bréf þar sem útskýrt 
er nánar hvað átt var við. 

- Er þetta aðeins illa orðað bréf en 
ekkert meira? 

„Já, ég held það að þetta sé fyrst og 
fremst að menn hafi ekki áttað sig á því 
hvað þeir voru að skrifa. Við höfum 
reyndar ekki rætt þetta við stjórn 
Strætó vegna þess að svo kom reyndar 
leiðréttingabréf. Því miður voru þeir 
ekki að biðjast afsökunar á þessu en 
þeir voru að draga úr þessu orðalagi,“ 
segir Halldór. 

Rétt er að send var útskýring á starfs-
fólk Strætó um hvað hefði verið átt við. 
Þar segir: „Það sem er í raun verið að 
segja er að starfsmenn geta mótmælt 
(andmælt) því að aka ökutækjum með 
öryggismyndavélum í en þá geta þeir 
ekki sinnt fyrrgreindum störfum hjá 
Strætó bs. Það verður t.d. ekki hægt 
að óska eftir að keyra bara vagni sem 
er ekki með myndavél!“ 

„Auðvitað átti bara að einfaldlega að 
biðjast afsökunar á því hvernig þetta 
var orðað,“ bætir Halldór við.

Fáir kannast við samráð
„Við höfum verið í mjög góðu sam-
starfi við persónuvernd í þessu ferli 
og göngum í raun miklu lengra í þessu 
heldur en persónuverndarákvæði segja 
til um,“ segir Reynir og bætir við að 
að baki sé langt ferli vegna málsins. 
„Málið er að það hefur verið til um-
ræðu bæði hjá fyrirtækinu og meðal 
starfsmanna að það væri eðlilegt, rétt 
og skynsamt að hafa eftirlitsmynda-
vélakerfi í vögnunum. Meðal annars 
til þess að tryggja öruyggi vagnstjór-
anna sjálfra. Síðan hefur þetta nú verið 
í vinnslu og gerjun um langt skeið. Í 
marga mánuði eiginlega, nokkur ár 
hreinlega. Nú er svo komið að það er 
búið að gefa út og vinna starfsreglur 
um meðhöndlun allra myndskeiða sem 
tekin eru upp og svo framvegis. Það 
er búið að eiga fundi með trúnaðar-
mönnum um þetta fyrirkomulag og svo 
framvegis.“ Viðmælendur Reykjavík 
vikublaðs deildu ekki þeirri sýn Reynis 
að ítarlegt og langt samstarf við stars-
menn hefði átt sér stað. 

Tilkynnt um breytingar
„Það sem við hjuggum kannski mest í 
er að i fyrsta bréfinu til starfsmanna er 
sagt að búið sé að vinna að þessu í eitt 
ár. Það var haft samstarf við systurfélög 
erlendis, persónuvernd og einhverjar 
en við tökum eftir því að það var ekkert 
haft neitt samstarf við starfsmannafé-
lagið,“ segir Halldór og bendir á að 
vissulega hafi ákvðrðunin verið til-
kynnt trúnaðarmönnum en samráð feli 

í sér fleira en að tilkynna um ákvörðun 
sem þegar hafi verið tekin. „Fundur 
var haldinn með trúnaðarmönnum og 
þeim tilkynnt um þessar breytingar. 
Það var ekkert samstarf þeim var bara 
tilkynnt þetta. Á þeim fundi komu 
trúnaðrmenn með athugasemdir og 
það var farið eftir þeim. Ef þér er til-
kynnt eitthvað svona og þú færð engan 
tíma til að undirbúa þig þá kemur þú 
auðvitað með einhverjar athugasemdir 
strax en þú vilt kannski fá einhvern 
tíma til að hugsa málið líka. Ef menn 
eru búnir að undirbúa þetta mál í heilt 
ár þá hefði kannski verið sniðugra að 
hafa samstarfarf við trúnaðarmenn á 
sama tíma. Það virðist ekki hafa verið 
gert og svo er sent út þetta bréf sem er 
orðað mjög illa að mínu viti.“

Hörð stjórnun
Á framkvæmdastjóra Reynis má greina 
að yfirstjórn fyrirtækisins telji sig hafa 
unnið vel og ítarlega með hagsmuna-
aðilum. „Það er búið að halda fund og 
það er búið að kynna þetta fyrir trún-
aðarmönnum. Það er búið að vinna 
þetta með Persónuvernd og það er búið 
að vinna þetta með stéttarfélaginu,“ 
segir Reynir um málið. Þetta er á skjön 
við þær upplýsingar sem fengust hjá 
Starfsmannafélagi Reykjavíkur. 

- Óttastu ekki að ferlið sé raunar 
ónýtt vegna þess einmitt að þessi hótun 
var send út. Starfsfólk þitt telur sig vart 
hafa raunverulegan andmælarétt af 
honum fylgir atvinnumissir? 

„Ég óttast það ekki. Ég skal bara 
svara þessu alveg strax. Það kemur mér 
ekkert í opna skjöldu að fólk spyrji 
spurninga. Það er bara eðlilegt.“ Þá 
segist hann telja að fólk muni átta sig 
á umræða, líkt og sú sem átt hefur sér 
stað í kringum innleyðingu mynda-
véla hjá Strætó, sé eðlileg. Hann telur 
að starfsfólk verði sáttara þegar kerfið 
er komið í gang og óvissu verði eytt. 
„Það er alltaf möguleiki að það séu 
einn tveir eða þrír starfsmenn sem 
segja bara; ég get ekki hugsað mér að 
vinna í mynd. Við höfum heyrt þetta 
úr bönkunum og fólki finnst þetta 
bara óþægilegt. Hvað á að gera þá? Þá 
allavega getur þú ekki sinnt starfi þar 
sem eftirlitsmyndavélar eru notaðar. 
Þess vegna segjum við kann að leiða til 
starfsmissis vegna þess að það er ekkert 
víst að við getum fundið þessum starfs-
manni annað starf. Við getum ekki 
lofað því. Ef hann ætlar að vera vagn-
stjóri þá verður hann að undirgangast 
þetta, ellegar verðum við að hætta við 
upptöku kerfisins og það gildir þá um 
alla. Það er þannig að annaðhvort er 
þetta á eða ekki.“

Auglýsingasíminn  
er 578 1190

Netfang:  
auglysingar@fotspor.is.
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Frá Hlemmi, helstu skiptistöð borgarinnar.



SJÁVARJÖRÐ VIÐ STEINGRÍMSFJÖRÐ 
Í STRANDABYGGÐ TIL SÖLU

Hrófberg séð af �allsbrún og norður y�r Steingríms�örð
 

Hrófberg séð frá þjóðvegi                              
 

Jörðin  heitir Hrófberg og er innst við Steingríms�örð, að sunnanverðu um 
10 km. frá Hólmavík. Jörðin er í fögru umhver� við sjó og á veiðihlunnindi í 
Staðará með laxveiði og Hrófbergsvatni með bleikju. Úr Hrófbergsvatni rennur 
Grjótá sem talin er með betri virkjunarkostum á Vest�örðum. 
Einnig er rjúpnaland gott. 

Samkvæmt fasteignamati er íbúðarhúsið 246 m2 og ræktað land 15,4 hektarar. 
Heildarstærð lands er talið amk. 1000 hektarar. Þá hentar jörðin vel til útivistar 
og þar er gott berjaland.

Áhugasamir ha� samband við Hrein Halldórsson á netfangið fax6@simnet.is 
og eða í síma 866-5582, sem gefur nánari upplýsingar. 
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Þáttur Persónuverndar
Vert er að benda á að Persónuvernd 
veitir aðeins upplýsingar um þær 
reglur sem þegar eru í gildi. Samráð 
við Pérsónuvernd felur því aðeins í sér 
að leitað er upplýsinga um hvernig inn-
leiðingu ákvarðanna um rafrænt eftirlit 
skal háttað samkvæmt lögum. Persónu-
vernd leggur ekki fyrirfram mát á rétt-
mæti slíks eftirlits né á í samstarfi um 
innleiðingu slíks kerfis. Þetta var marg-
ítrekað hjá Persónuvernd þegar blaðið 
ræddi við starfsmann þar. Þá var bent á 
að Persónuvernd hefði að undanförnu 
fært sig frá því sem kallað er samþykki 
starfsfólks við innleiðingu rafrænna 
eftirlitskerfa enda sé samþykki afar 
flókið þegar kemur að atvinnu fólks. 
Innleiðing slíkra kerfa sé því á ábyrgð 
vinnuveitenda en ekki starfsfólks. 

- Ert þú ekki í raun að biðja fólk 
um að afsala sér réttinum til að leita 
til Persónuverndar með því að krefja 
starfsfólk um samþykki ellegar missi það 

vinnuna? „Nei, nei það geta allir sett 
fram athugasemd til persónuverndar 
um að Strætó bs. hafi ekki staðið þá 
rétt að þessari innleiðingu.“

Hörmulegur starfsandi
Í samtölum við starfsfólk Strætó og við 
fulltrúa stéttarfélagsins að undanförnu 
hefur komið fram að starfsandinn á 
Strætó sé afar slæmur. Stéttarfélaginu 

berist til að mynda töluvert magn 
af kvörtunum. Þá er stjórnunarstíll 
fyrirtækisins sagður afar harkalegur. 
Yfirmenn fyrirtækisins eru sagðir úr 
tengslum við almenna starfsmenn og 
leyfi sér bæði hótanir og hrokafulla 
framkomu sem ekki myndi lýðast hjá 
hvaða fyrirtæki sem er. Í samtali við 
Reykjavík vikublað sagðist Reynir telja 
að aðeins einn starfsmaður væri óá-
nægður með upptöku eftirlitskerfisins 
en að aðrir væru ánægðir. Þetta er í 

andstöðu við viðmælendur blaðsins 
sem segja megna óánægju með upp-
tökukerfið í ljósi þess að innan fyrir-
tækisins ríki ekki traust milli starfsfólks 
á gólfi og yfirmanna. Starfsfólk óttist að 
kerfið verði misnotað og notað í öðrum 
tilgangi en að það sé kynnt. Hótanir um 
atvinnumissi voru ekki til að draga úr 
ótta starfsfólks um að yfirmenn Strætó 
bs. myndu ekki temja sér að virða þau 
mörk sem sett yrðu um notkun upp-
taka af störfum starfsmanna.
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Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

„Starfsmenn 
hafa andmæla-
rétt en nýti  
þeir sér hann 
leiðir það til  
starfsmissis“

Bréfið alræmda þar sem vagnstjórum er í raun hótað brottrekstri hyggist 
þeir nýta rétt sinn.

Bryndís Haraldsdóttir, stjórnarformaður Strætós:

Stjórnin utan við málið
„Ég hef ekki séð þessa pósta en ég hef 
heyrt af þessari óánægju sem þarna 
er,“ segir Bryndís Haraldsdóttir, bæj-
arfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Mos-
fellsbæ og stjórnarformaður Strætó 
um málið. „Ég stóð í þeirri meiningu 
að þetta hefði verið leiðrétt. Stefnan 
hefur verið að setja þessar eftirlits-
vélar inn í vagnana en að sjálfsögðu 
geta vagnstjórar haft á því skoðanir. 
Allir eru frjálsir til þess og það ætti 
aldrei að leiða til þess að fólki verði 
sagt upp“ 

- Hefur stjórn átt einhvern þátt í 
innleiðingaferli myndavélaakerfisins? 

„Nei, stjórnin hefur ekki verið 
þátttakandi í innleiðingaferli. Okkur 

hefur aðeins verið sagt frá þessum 
fyrirætlunum og þær kynntar fyrir 
okkur. Þá hefur okkur verið kynnt að 
einhverjar tilraunir hafi staðið yfir.“
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Meiriháttar matargat
Senn líður að því að jólabókaflóðið hellist yfir okkur eins og venjan er á 
hverju hausti. Í fyrra komu út einstaklega margar bækur um mat og allt 
sem honum tengist. Flestar voru þær bæði vandaðar og áhugaverðar og 
gleðilegt hversu mikinn metnað útgefendur leggja í þessar bækur. Ekki er 
víst að jafn margar bækur af þessu tagi komi út í ár en þó má reikna með 
fjölbreyttri flóru. Reykjavík vikublað lætur ekki sitt eftir liggja og mun 
fjalla um nokkrar þeirra á þessum stað í blaðinu.

Reynslubolti heldur  
um pennann
Bókaforlagið Veröld hefur nýlega gefið 
út Matargatið eftir Theodóru J. Sig-
urðardóttur Blöndal. Þetta er fyrsta 
bók höfundar, en hún er leikskóla- og 
heimilisfræðikennari að mennt. Enda 
er bókin sérstaklega skrifuð fyrir börn. 
Hún er hins vegar bæði gagnleg og 
skemmtileg fyrir fullorðna. Theodóra 
hefur getið sér gott orð fyrir matinn 
sem hún galdrar fram handa börn-
unum á Hjallastefnuleikskólanum 
Laufásborg. Þar hefur hún satt rúmlega 
150 svanga munna á hverjum einasta 
degi síðustu fimm ár. 

Nettur Jamie Oliver
Matargatið er glæsileg matreiðslu-
bók og að mörgu leyti nýstárleg, þótt 
slegið sé á klassíska strengi. Í uphafi 
ávarpar höfundur lesendur – börn og 
fullorðna í sitthvoru lagi. Hún hvetur 
fólk til að leyfa ungviðinu að njóta sín 
í eldhúsinu, auðvitað með hjálp og 
undir vökulu auga hinna eldri. Bókin 
er skemmtilega uppsett, með góðum 
ljósmyndum höfundar og sniðugum 
teikningum Jóns Ágústs Pálmasonar. 
Eitt af því sem gefur henna gildi sem 
matreiðslubók fyrir börn og unglinga 
er einföld upptalning þeirra áhalda sem 
til þarf og það er einnig gefin upp áætl-
aður eldunartími. Þetta minnir dálítið 
á 30 mínútna bókina eftir snillinginn 
Jamie Oliver. Sá segir lykilatriði að 
byrja fyrst á því að taka til að hafa allt 
klárt – áður en vaðið er í matreiðsluna.

Fjörlegir og litríkir réttir
Réttinrnir eru af ýmsu tagi, bæði hollir 
og svo líka ekkert mjög hollir. Allt eru 
þetta samt fjörlegir og litríkir réttir. 
Bókin minnir um margt ákveðnu leyti 
á sumar af eftirminnilegustu verk 
barnabókmenntanna, eins og Línu 
langsokk og Einar Áskel … það er í 
henni einhvers konar prakkaskapur. 
Theodóra segir að þetta eigi „ekki að 
vera nein predikun“ heldur eigi bókin 
fyrst og fremst „að vera skemmtileg“. 
Þetta er semsagt bók fyrir börn. 

Óþekk bók
Alltof oft eru skrifaðar bækur fyrir 
börn sem taka ekki mið af þeirra 
hugarheimi eða óskum. Það er ekki 
tilfellið með Matargatið. Höfundurinn 
hefur eldað og bakað ofan í hundruð 
eða þúsundir barna … eða öllu heldur 
eldað með þeim. Það sést greinilega 
þegar bókinni er flett. Sex ára dóttir 
matarblaðamanns, sem er mikið mat-
argat eins og pabbinn, er á því að bókin 
sé frábær! Það má helst finna Matar-
gatinu það til foráttu að bókin sé of 
stutt. Ef einhverjum finnst þessi um-
fjöllun óþægilega jákvæð, þá er rétt að 
taka fram að matarblaðamaður hefur 
þegar lesið textann yfir og tónað hann 
niður. Það eru nefninlega einhverjir 
duldir töfrar í þessari litlu bók!
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matarsÍða svavars

Svavar Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is

Dóttir matarblaðamanns sem hér sést ásamt vinkonu sinni finnst bókin 
aldeilis fín.



samféLagsumræða 

Áfengi er ekki einkamál
Þeir sem vilja leyfa sölu áfengis í 

matvöruverslunum telja sig hafa 
málstað að verja í nafni frelsis. 

Vandinn er á hinn bóginn sá að þeir 
hafa ekki sýnt fram á að núverandi 
skipan áfengissölu hérlendis feli í sér 
skerðingu á einstaklingsfrelsi. Þeir gefa 
sér einfaldlega að áfengisstefna okkar 
byggist á gamaldags forræðishyggju. 
En þeirri spurningu er látið ósvarað 
hver frelsisskerðingin sé. Á Íslandi hafa 
þeir sem náð hafa 20 ára aldri greiðan 
og nokkurn veginn jafnan aðgang að 
áfengi. Áfengisneytendum er a.m.k. 
ekki mismunað á grundvelli kyns, 
stéttar, kynþáttar eða efnahags. Færa 
má rök fyrir því að slík mismunun hafi 
viðgengist fyrir árið 1989 þegar flug-
menn og flugfreyjur gátu keypt bjór 
umfram aðrar starfsstéttir. Nú er öldin 
önnur og flestir Íslendingar búa snert-
ispöl frá vínbúð sem segir sína sögu 
um frelsið sem ríkir í málaflokknum 
þótt sumum reynist erfitt að sjá það. 
En skoðum hliðstætt dæmi. 

Sérverslun fíkniefna
Gefum okkur að í framtíðinni væru 
margar gerðir harðra fíkniefna seldar 
í 12 sérverslunum á höfuðborgarsvæð-
inu og 36 verslunum á landsbyggðinni, 
auk þess sem nokkur hundruð matsölu-
staðir og vínveitingahús hefðu þau á 
boðstólum. Hvaða ályktun mætti draga 
af þeirri framtíðarsýn? Væntanlega þá 
að sala efnanna hefði verið gefin frjáls. 

Ákafir frelsissinnar myndu væntanlega 
lofa einstaklingsfrelsi Íslendinga. Ætli 
við myndum eyða orðum á þann sem 
kvartaði yfir frelsisskerðingu í fíkni-
efnaríkinu á þeirri forsendu að ekki 
væri hægt að nálgast efnin í matvöru-
verslunum? Fíkniefnaneytandi í svo 
frjálsu samfélagi gæti einungis kvartað 
yfir lítilsháttar óhagræði sem honum 
væri búið. Hið sama gildir auðvitað um 
þann sem vill drekka áfengi á Íslandi í 
dag. Hann býr við ríkulegt frelsi til að 
fá sér í glas.

Samfélagslegt  
úrlausnarefni
Ég hef rætt hér um einstaklingsfrelsi. 
Núverandi tilhögun á sölu áfengis á 
Íslandi felur vitaskuld í sér augljósa 
skerðingu á verslunarfrelsi. En versl-
unarfrelsinu má ekki rugla saman við 
einstaklingsfrelsi. Samkvæmt við-
teknum skilningi á einstaklingsfrelsi 
byggist það á óskoruðum rétti einstak-
lings til að gera hvað sem honum 
sýnist svo lengi sem það varðar hann 
einan, eða fyrst og fremst hann einan. 
Slíkt frelsi felur óhjákvæmilega í sér 
rétt fullveðja einstaklings til að valda 
sjálfum sér skaða svo lengi sem hann 
eða hún skaðar ekki réttmæta hags-
muni annarra, án samþykkis þeirra, 
og er fær um að sinna skyldum sínum. 
Verslunarfrelsi getur aldrei byggst á 
þessari réttlætingu vegna þess að 
verslun, sem félagsleg athöfn, varðar 

hagsmuni annarra og samfélagsins 
alls. Frjálslynd samfélög reisa því öll 
ýmsar skorður við verslun, ekki síst 
með áfengi. Vitaskuld má færa gild rök 
fyrir verslunarfrelsi. Höfuðrökin fyrir 
því eru og hafa verið hagkvæmnisrök: 
Frjáls verslun stuðlar að bættum hag al-
mennings. Reynslan hefur sýnt að þetta 
eru góð rök. En hagkvæmnisrök eru 
ekki réttlætisrök. Einstaklingar hafa 
ekki rétt á að selja áfengi. Sala áfengis 
er samfélagslegt úrlausnarefni. Gera 
má þá kröfu til neytenda að þeir leggi 
á sig lítilsháttar erfiði við kaup á vörum 
sem geta verið skaðlegar. Þetta gildir 
t.d. um skotvopn, eiturefni ýmisleg, 
lyf og líka áfengi. 

Hefðir blinda sýn
Neysla áfengis er ekki einungis einka-
mál. Áfengi getur ekki bara skaðað 
neytandann, heldur líka aðra einstak-
linga og samfélagið allt. Umfang skað-
ans ræðst af magni og mynstri neysl-
unnar, sem aftur ræðst af aðgengi, verði 
vörunnar og auglýsingum. En tilfinn-
ingin fyrir skaðsemi áfengis dofnar 
vitaskuld með tímanum, og rótgrónar 
áfengishefðir blinda okkur sýn. Við 
getum t.d. reynt að gera okkur í hugar-
lund hvaða viðbrögð sölumaður fengi 
sem vildi nú um stundir kynna nýjan 
svaladrykk á markaði sem valdið gæti 
200 líkamskvillum og sjúkdómum, 
yki verulega líkur á heimilisofbeldi 
og misnotkun, og kæmi iðulega við 

sögu í morðum, limlestingum, hvers 
kyns smáglæpum og banaslysum í 
umferðinni. Slíkur drykkur er ekki 
venjuleg vara. Frjálslynt samfélag 
hefur fullan rétt á að takmarka sölu 
slíkrar vöru, ekki síst þegar það er gert 
án þess að skerða frelsi einstaklingsins 
svo heitið geti, líkt og gert er á Íslandi 
og í mörgum fylkjum Bandaríkjanna 
og ríkjum Kanada.

Kjarni málsins
Vilhjálmur Árnason, alþingismaður, 
hefur boðað að hann muni leggja 
fram frumvarp um sölu áfengis í mat-
vöruverslunum á haustþingi. Athygli 
vekur að sjálfur segist hann aldrei hafa 
drukkið áfengi og ætli sér ekki að gera 
það í framtíðinni. Í blaðaviðtölum er 
þessu stundum slegið upp og munu 
vafalítið margir álykta um óeigingjarna 
frelsisást þingmannsins af þessu til-
efni. En líta má á málið öðrum augum. 
Drykkjusiðir þingmannsins eru 
þessum málaflokki nefnilega allsendis 

óviðkomandi. Uppsláttur blaða um 
bindindismennsku þingmannsins er 
einungis til þess fallinn að beina athygli 
almennings frá kjarna málsins sem er 
sá að áfengisstefna okkar er tilraun til 
að virða í senn einstaklingsfrelsi og al-
mannahagsmuni. Að bindindismaður 
beiti sér fyrir aukinni neyslu áfengis 
er líkast því að hjólreiðamaður beiti 
sér gegn hámarkshraða bifreiða eða 
langhlaupari gegn reykingabanni á 
veitingahúsum. Slíkur málflutningur 
væri skondinn, en um áfengi virðist 
gegna öðru máli. Þar nær yfirborðslegt 
frelsishjal iðulega að beina athygli fólks 
frá þeim skaða sem síaukið aðgengi 
að áfengi veldur samfélagi okkar. Að 
bjóða upp á áfengi í matvöruverslunum 
er ekki hænuskref, líkt og stundum er 
haldið fram. Það fæli í sér margföldun 
á útsölustöðum áfengis (allt að tíföldun 
sýnist mér, væri leið Dana farin). Þetta 
óheillaskref ættum við ekki að stíga 
í nafni óljósra frelsishugmynda. Við 
eigum vitaskuld að virða frelsi fullveðja 
einstaklinga til að ráða eigin lífi sjálfir 
en líka rétt samfélagsins til að takmarka 
skaðann sem áfengi veldur einstak-
lingum, fjölskyldum, atvinnulífinu og 
samfélaginu öllu. Áframhaldandi bann 
við sölu áfengis í matvöruverslunum 
fer ekki gegn hugsjóninni um frelsi 
einstaklingsins.

Greinin birtist áður á vef Foreldra-
samtaka gegn áfengisauglýsingum.

Millifyrirsagnir eru blaðsins. 

Dreyfus í Skaftahlíð
Tilvist öflugra fjölmiðla er oft 

talin forsenda lýðræðis og 
annars sem í hugmyndaheimi 

okkar er sett í samhengi við opið og 
mannvænlegt samfélag. Dagblöð voru 
mikilvægur hluti af lýðræðisbyltingu 
19. og 20. aldar þar sem almannalæsi 
og kosningaréttur kvenna og fólks 
af alþýðustétt gjörbreytti þjóðlífinu. 
Dagblöð gáfu nýjum röddum færi á 
að ögra valdi, buðu upp á vettvang 
fyrir nýstárleg skoðanaskipti, og gerðu 
gegnsæi í stjórnmálum að sjálfsagðri og 
raunhæfri kröfu.

En dagblöð áttu sér líka myrka 
hlið. Það var ekki síst í gegnum þau 
sem kynþáttahatur, stríðsæsingar og 
öfgasinnuð þjóðernishyggja nútímans 
öðluðust fjöldafylgi. Með dagblöðum 
var hægt að miðla upplýsingum með 
áður óþekktum hraða, en með þeim 
var líka hægt að dreifa lygum og rang-
færslum með undraverðum árangri. 
Fjölmiðlar urðu tilvalinn vettvangur 
til að espa upp hatur gegn minnihluta-
hlópum. Dreyfus-málið í Frakklandi á 
síðasta áratug 19. aldar, eitt alræmdasta 
tilfelli Gyðingahaturs á sinni tíð, var að 
stórum hluta afleiðing af órökstuddum 
áróðri og dylgjum í fjölmiðlum. Dag-
blöð dreifðu óhróðri um Gyðinga 
markvisst, hvort sem var í formi pistla, 
æsifrétta eða skopmynda, og gengdu 
leiðandi hlutverki í að skapa andrúms-
loft þar sem lesendur voru hvattir til 

að trúa öllu illu upp á þá. Þrátt fyrir 
að siða- og starfsreglur stéttarinnar 
festu sig óðum sig í sessi, voru blaða-
menn sem það kusu í raun óbundnir af 
öllum faglegum viðmiðum þegar kom 
að umfjöllun um Gyðinga. Lesendur 
sem settu traust sitt á fjölmiðla voru oft 
grandvaralausir, og fóru að trúa hvers 
kyns lygasögum um Gyðinga líkt og 
sjálfsögðum sannindum.

Svipuð þróun virðist nú eiga sér stað 
á Íslandi. Fréttablaðið, einn af stærstu 
fjölmiðlum landsins, hefur ítrekað 
tekið virkan þátt í að dreifa óhróðri 
um landsmenn af erlendum uppruna 
sem ekki hefði viðgengist væru við-
komandi einstaklingar „Íslendingar“ í 
hefðbundnum skilningi. Má þar nefna 
skrif Erlu Bjargar Gunnarsdóttur og 
fleiri blaðamanna um hælisleitand-
ann Tony Omos. Í þeim skrifum var 
áburður runninn undan rifjum Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur innanríkisráð-
herra og aðstoðarfólks hennar endur-
birtur gagnrýnislaust. Engin tilraun var 
gerð til að sannreyna þær fullyrðingar 
sem settar voru fram um Omos í hinu 
fræga „minnisblaði“. Aldrei var haft 
samband við hann til að gefa honum 
færi á að svara þeim ásökunum, jafn-
vel þótt þær væru augljóslega settar 
fram í þeim einum tilgangi að draga 
vind úr seglum þeirra sem gagnrýndu 
meðferð ráðuneytisins á hælisumsókn 
hans. Blaðið hefur hvorki beðið Tony 

Omos né lesendur afsökunar á því, 
að hafa látið gera sjálft sig að senditík 
tækifærissinnaðra stjórnmálamanna 
á kostnað varnarlauss hælisleitanda.

Fyrr í mánuðinum birti svo Jakob 
Bjarnar Grétarsson blaðamaður frétt á 
Visir.is þar sem verulega ærumeiðandi 
fullyrðingar um annan Íslending af er-
lendum uppruna, Salmann Tamimi, 
voru endurprentaðar gagnrýnislaust á 
grundvelli hæpinnar frásagnar mogga-
bloggarans Valdimars Jóhannessonar. 
Var því haldið fram í fyrirsögn, líkt 
og um staðreynd væri að ræða, að 
Salmann hafi sýnt Valdimari mjög 
ósæmilegt athæfi sem varðar við lög. 
Jakob Bjarnar gerði enga tilraun til að 
sannreyna þær ávirðingar sem Valdi-
mar bar á Salmann, jafnvel þótt að 
þeim hafi verið verið fjölmörg vitni 
sem leita hefði mátt til. Samband var 
ekki haft við Salmann sjálfan og gafst 
honum því ekkert tækifæri til að verja 
mannorð sitt og heiður – fyrr en eftir 
að fréttin hafði birst og gat hann þá 
skilið eftir ummæli í athugasemdakerf-
inu. Blaðamaðurinn, Jakob Bjarnar, 
hefur svo farið undan í flæmingi á 
Facebook-síðunni „Fjölmiðlanördar“ 
þar sem hann hefur viðurkennt mis-
tök. En afsökunarbeiðni hefur engin 
borist, hvorki frá blaðamanni né rit-
stjórn Fréttablaðsins.

Öfugt við hinn sanna Íslending 
Valdimar Jóhannesson, sem fær sína 

útgáfu af atburðum endurprentaða 
í fyrirsögn sem staðreynd, geta Ís-
lendingar af erlendum uppruna gert 
ráð fyrir því að frásagnir þeirra verði 
aðeins birtar með drjúgum fyrirvörum. 
Skiptir þá engu hversu trúverðugar eða 
sannanlegar frásagnir þeirra eru. Þegar 
Visir.is birti í vikunni frétt um alvar-
legt og bersýnlega mjög raunverulegt 
ofbeldi sem Chaplas Menka varð fyrir 
af hendi lögreglunnar í Reykjavík, gat 
blaðamaður ekki haft frásögn Menka 
eftir öðruvísi en að ítreka hvarvetna 
að þetta sé einungis eitthvað sem hann 
„segir“ að hafi gerst og „sakar“ lög-
regluna um. Engu máli virðist skipta 
þótt lögreglan hafi, eins og fram kemur 
í fréttinni, staðfest að frásögn Menka 
sé „í meginatriðum rétt“.

Aðstæður til að stunda fyrirmyndar 
vinnubrögð á fjölmiðlum eru auðvitað 
misjafnlega góð – tíminn er knappur, 
dálksentimetrarnir eru fáir, ekki næst 
í viðmælendur, þrýstingur frá hinum 
og þessum, og svo mætti lengi telja. En 

á Fréttblaðinu og Visir.is er mynstur 
bersýnilegt: Þeir sem einatt verða fyrir 
barðinu á óvönduðum vinnbrögðum 
þar sem fagmennsku og sjálfsgagnrýni 
er hent út um gluggann eru Íslendingar 
af erlendum uppruna. Og þegar fréttir 
eru sagðir um reynslu þeirra, þá er þess 
vandlega gætt að setja alla fyrirvara við 
sannleiksgildið.

Fréttamennska af þessu tagi er bæði 
endurspeglun og styrking á samfélags-
legu andrúmslofti þar sem meðlimir 
etnískra og trúarlegra minnihlutahópa 
þurfa sífellt að súpa seyðið af jaðar-
settri stöðu sinni og geta hvergi treyst 
því að njóta sömu meðferðar og aðrir 
landsmenn. Viðkomandi einstaklingar 
hafa ekki öfluga rödd, eiga sér ekki 
valdamikla málsvara, og eru þegar 
skotspænir múgsefjunar sem gerir 
að verkum að fréttir um meint afglöp 
þeirra falla í góðan jarðveg og að þess 
er krafist að þeirra hlið mála sé dregin 
í efa. Fréttaflutningur Fréttablaðsins 
um Tony Omos, Salmann Tamimi og 
Chaplas Menka er ekki eitthvað sem 
hægt er að smætta niður í einfalda 
spurningu um fagmennsku og vinnu-
brögð, því engum dylst hve ófaglega er 
unnið. Hin spurningin er mikilvægari: 
Hvers vegna leyfa blaðamenn sér að 
vinna á þennan hátt þegar einstak-
lingar af erlendum uppruna eru annars 
vegar og hvers vegna leggur ritstjórinn 
blessun sína yfir það? 

Höfundur er
Róbert H. Haraldsson,  

prófessor við Háskóla Íslands

Höfundur er
Viðar Þorsteinsson, 

doktorsnemi í heimspeki.
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Fjölmargir skráðir í Skrekk
Um miðja vikuna höfðu 16 af 

25 grunnskólum sótt um að 
taka þátt í Skrekk, hæfileika-

keppni grunnskólanna. Umsóknar-
frestur rann út í gær. Keppnin verður 
haldin Sextán grunnskólar af 25 sem 
eru með unglingadeildir hafa skilað 
inn umsókn um að taka þátt í Skrekk, 
árlegri hæfileikakeppni grunnskól-

anna. Keppnin mun að vanda fara 
fram í nóvember í Borgarleikhúsinu. 

Undanúrslitakvöld verða haldin 10., 
11. og 12. nóvember en úrslitakvöldið 
verður haldið hinn 17. sama mánaðar.

Dómnefnd velur tvö sigurlið á 
hverju úrslitakvöldi en að auki velur 

nefndin tvö lið til keppni á sjálfu 
úrslitakvöldinu þar sem atriði átta 
grunnskóla keppa til sigurs. 

Sú nýbreytni verður í dómgæslu að 
þessu sinni, segir á vef borgarinnar, 
að einn dómari verður úr hópi ung-
menna.

Hlíðasmára 3    I    520 3090   I    www.bosch.is

Tandurhreinn þvottur með Bosch þvottavél!

Opið virka daga 
frá kl. 11 - 18 

og á laugardögum 
frá kl. 11 - 16.

Þvottavél Þvottavél
WAB24166SN

WAS32365SN

Tekur mest 6 kg. 
Hámarksvinduhraði 
1200 sn./mín. 
Stórt lúguop (30 sm), 
165° opnun.

Tekur mest 8 kg. 
Hámarksvinduhraði 
1600 sn./mín. 
Hljóðlátur, kolalaus 
mótor. 10 ára ábyrgð 
á mótor. 

Tilboðsverð: Tilboðsverð:

Fullt verð: 109.900 kr. Fullt verð: 199.900 kr.

79.900 159.900kr. kr.

FRÁBÆRT
VERÐ!

FÍB vaktar gangbrautir
Félag íslenskra bifreiðaeigenda 

rekur sérstakt gangbrautarver-
kefni en það snýst um að kanna 

gönguleiðir skólabarna í og úr skóla 
um allt land. Kannað er hversu góðar 
og öruggar þær eru og hvar þörf sé á 
úrbótum. Liður í þessu verkefni hefur 

verið afhending viðurkenninga fyrir 
það sem vel er gert. Í ár var Hóla-
brekkuskóla í Breiðholti veitt viður-
kenningin fyrir „vel skilgreindar og 
vel merktar gagnbrautir yfir umferð-
argöturnar í næsta nágrenni skólans,“ 
eins og segir á vefsíðu FÍB.

Hólmfríður G. Guðjónsdóttir, skólastjóri, tekur við viðurkenningunni úr hendi 
Ingibjargar Karlsdóttur, frá FÍB.

Skeifan 4,  108 Reykjavík 

S.  588 -1818

Nú er opið 
á kvöldið hjá

 
Nanathai
Nýr opnunartími
11.30 – 21.00
Laugardagur

Mögulega 
hægt að fá heimsent.

 

Kostar 1.000 kr.
Með lágmarkspöntun 3500 kr. á

Ný matseðil á 
www.banthai.is 

eða www.yummy.is

nanathai@yummy.is 

allur matur er

alveg frá grunni.
eldaður eftir pöntun,

smelltu á nanathai menu

( 2 hæð ) við hliðina á Epal og  Flügger

17.00 – 21.00

10% afsláttur
af öllum réttum

1490.
Núðlur Súpa

Gagnrýndu 
umgengni
Nokkrir fimm ára drengir af 

leikskólanum Laufásborg 
áttu fund með borgarstjóra 

á dögunum, en þeir afhentu honum 
bréf um umgengni í borginni. Einkum 
rusl og hundaskít. Í frétt á vef Reykja-
víkurborgar segir að gert hafi verið 
samkomulag um að hver myndi ræða 
við fólk í sínu umhverfi um málin og 
gera sitt besta.

Málað úti
Nemendur í Fossvogsskóla 

hafa í frímínútum fengið 
að mála utandyra, þegar 

veður hefur leyft. Sigurbjörn Helga-
son myndmenntakennari hefur átt 
frumkvæði að þessu en á góðviðris-
dögum hefur hann aðstoðað börnin, 
sett út trönur, pappír, málningu og 
pensla. Listverkin sem verða til úti 
undir berum himni eru síðan síðan 
hengd upp á göngum skólans.

Gáfu heilt bókasafn
Við vitum að bækurnar eru í 

góðum höndum hjá Borg-
arbókasafni Reykjavíkur og 

ég er ekki í vafa um að þessi hinsegin 
bókagjöf mun vaxa og blómstra 
í hillum safnsins - okkur öllum 
til gagns og gleði,“ sagði Hilmar 
Magnússon, formaður Samtakanna 
’78, þegar samtökin afhentu Borg-
arbókasafni mikið safn skáldverka í 
eigu samtakanna.

Alls er um að ræða 1400 titla sem 

að mestu eru erlendar skáldsögur um 
líf og menningu hinsegin fólks.

Samtökin hafa rekið eigið bóka-
safn á grasrótargrunni frá árinu 1987. 
Í upphafi sóttu margir safnið í leit að 
fræðslu um málefni hinsegin fólks 
sem var í raun undir yfirborðinu 
lengi vel. Í gegnum árin hefur út-
lán á bókasafninu dregist saman í 
réttu hlutfalli við aukið framboð og 
aðgengi að bókum og tímaritum í 
gegnum netið.

Drengirnir léku sér í ráðhúsinu meðan þeir biðu eftir borgarstjóranum.

Nemendur úr Langholtsskóla sigruðu í fyrra.





VÖRUGJÖLDIN
SKORIN NIÐUR

Við höfum náð samningum við okkar helstu birgja, sem gerir okkur mögulegt að 
afnema þessi gjöld nú þegar. Viðskiptavinir okkar þurfa því ekki að bíða eftir nýju 
ári til að gera hagstæð innkaup fyrir heimilið, heldur geta þeir nú komið í verslanir 

ORMSSON um allt land og fengið umtalsvert meira fyrir peninginn en áður.

EKKI EFTIR NEINU AÐ BÍÐA

Sjónvörp

Helluborð

Ofnar

Hljómtækjastæða

Bíltæki

Sjónvörp, hljómflutningstæki o.fl. 
lækka um 20%.

Heimabíómagnari

Þvottavélar

Þurrkarar

Verðlækkun
v/ vörugjaldsVerðlækkun

v/ vörugjalds

Verðlækkun
v/ vörugjalds

Hljómtæki

Kæliskápar Uppþvottavélar

Þvottavélar

Ormsson hefur afnumið vörugjöld í öllum
verslunum sínum fyrstir allra.

Helstu heimilistæki líkt og þvottavélar, þurrkarar, uppþvotta-
vélar, kæliskápar, ofnar og helluborð lækkuðu strax um 17%,  

en sjónvörp og hljómflutningstæki um 20%.

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
LAUGARDAG KL.11–15

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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BaksÍðan
Magnús Sveinn 

Helgason

NÝ SENDING
KOMIN Í VERSLANIR!

Krafa um gerræði í 
opinberum rekstri
Vigdís Hauksdóttir og Guðlaugur Þór 
Þórðarson, sem bæði eru þekkt fyrir ákafan 
áhuga sinn á niðurskurði, hafa ítrekað talað 
fyrir því að brýnt sé að breyta lögum um 
opinbera starfsmenn. Í síðustu viku lýsti 
Guðlaugur Þór því yfir að ef ekki kæmi 
fram stjórnarfrumvarp þar um myndi hann 
flytja það sjálfur. Vigdís ítrekaði að mikil-
vægt væri að auðveldara yrði að reka ríkis-
starfsmenn. Það myndi tryggja „skilvirkni“.

Þau hafa hins vegar aldrei komið með 
nein sannfærandi rök fyrir því af hverju 
áríðandi sé að minnka réttindi opinberra 
starfsmanna. Þau hafa að vísu fullyrt að 
ekki sé hægt að hagræða í opinberum 
rekstri því ekki megi reka fólk, og Vigdís 
hefur gagnrýnt að ríkisstarfsmenn séu 
æviráðnir. 

Þetta er  einfaldlega rangt, og hefur verið 
margleiðrétt, en það virðist engu breyta. 
Það er ekkert sem stöðvar uppsögn ríkis-
starfsmanna í hagræðingarskyni: Ef starf 
er lagt niður er þeim sem því sinnti ein-
faldlega sagt upp. 

Aftur á móti er kveðið á um að ekki sé 
hægt að reka opinbera starfsmenn tilefnis- 
eða fyrirvaralaust. Opinberir starfsmenn 
eiga rétt á áminningu, og viðkomandi hefur 
þá andmælarétt og tækifæri til að bæta 
ráð sitt. Það virðist vera þetta ákvæði sem 
Guðlaugi Þór og Vigdísi er uppsigað við.

En þetta fyrirkomulag tryggir bæði fag-
mennsku og festu í starfsemi opinberra 
stofnana. Opinberir starfsmenn eiga að 
líta á sig sem embættismenn í þjónustu al-
mennings, ekki eins og hvert annað starfs-
fólk á plani sem verkstjórinn geti rekið eftir 
duttlungum sínum. 

Afleiðingin slíks fyrirkomulags yrði ekki 
„sveigjanleiki“ heldur minna starfsöryggi 
og andrúmsloft gerræðis. Það myndi 
líka opna á að hreinsa mætti út fólk með 
óheppilegar skoðanir.

Grundvallarmisskilningur Guðlaugs 
Þórs og Vigdísar er sá að opinberar stofn-
anir eru ekki fyrirtæki, heldur þjónustu-
stofnanir. Starfsmenn þeirra vinna ekki 
fyrir yfirmennina persónulega, heldur 
okkur, almenning.

Fyrir nú utan að það væri nær lagi að 
auka réttindi alls launafólks, frekar en að 
reyna stöðugt að skerða réttindi þess.


