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OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17

Úrslitaleikur um Íslandsmeistaratitilinn í Krikanum á morgun: 

Gríðarleg spenna
FH úr Hafnarfirði og Stjarnan úr 

Garðabæ takast á í hreinum úr-
slitaleik um Íslandsmeistaratitilinn í 

knattspyrnu karla á morgun. Leikið verður 
í Kaplakrika og hefst leikurinn klukkan 16. 
Mikil stemning er fyrir leiknum í bæjunum 
báðum og er gert ráð fyrir því að örtröð verði 
á vellinum. 

Formenn knattspyrnudeilda beggja félaga 
segja í samtali við blaðið að mikill hugur sé 
í sínum herbúðum. 

„Það er ekki laust við að að Hafnfirðingar 
finni fyrir nettri spennu sem þessu fylgir. 
Allir glaðir og fullir tilhlökkunar, “ segir Jón 
Rúnar Halldórsson, formaður knattspyrnu-
deildar FH. 

Almar Guðmundsson, formaður 
knattspyrnudeildar Stjörnunnar tekur í svip-
aðan streng. „Allir í kringum liðið eru að 
upplifa ævintýri og því eru menn staðráðnir 
að njóta þess út í ystu æsar. Við höfum allt 
að vinna og engu að tapa. “

Jón Rúnar segir að góður þjálfari, góðir 
leikmenn og gott fólk að baki þeim skýri 
góðan árangur félagsins. Mikil hamingja sé 
í herbúðum FH-inga. 

„Það er mikil stemning í bænum, “ segir 
Almar um Garðbæinga. Silfurskeiðin fari 
mikinn og hafi góð áhrif. „Það hefur líka mikil 
áhrif á stemmninguna að Stjörnustelpur eru 
nýkrýndir Íslands- og bikarmeistarar. Þar er 
á ferðinni magnað lið sem við erum stolt af. “

Þegar blaðið fór í prentun höfðu yfir 6000 
miðar selst á leikinn og verið var að gera 
ráðstafanir til að bæta við sætum. 

Leikurinn verður einnig sýndur beint 
beint á Stöð 2 Sport og hefst útsendingin 
klukkan hálffjögur. 

FH og Stjarnan eru bæði taplaus í Pepsi deildinni. Liðin hafa áður tekist á og hafa leikirnir verið fjörugir og skemmtilegir. Svo 
verður á laugardaginn þegar liðinn takast á í hreinum úrslitaleik um titilinn. Mikil stemning er í herbúðum beggja liða.

Mynd: Fotbolti.net
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Stjórnendur hótuðu starfsfólki uppsögn nýtti það andmælarétt: 

Bílstjórum Strætó hótað brottrekstri
Byggðasamlagið Strætó hefur 

gert kröfu um að allir bíl-
stjórar sem starfa hjá fyrir-

tækinu fallist á að myndbandsupp-
taka verði í vögnunum. „Starfsmenn 
hafa andmælarétt en nýti þeir sér 
hann leiðir það til starfsmissis, “ segir 
í bréfi sem nýlega var sent til vagn-
stjóra Strætó. 

Reynir Jónsson, framkvæmdastjóri 
Strætó segir við Reykjavík vikublað 
að það myndi einfaldlega ekki ganga 

upp ef einhverjir starfsmenn yrðu 
undanþegnir myndavélakerfinu. 

„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 út-
skýringar frá fyrirtækinu. 

Starfsandinn hjá fyrirtækinu þykir 
slæmur og hefur Starfsmannafélagið 
fengið fjölmargar kvartanir. 

Sjá ítarlega umfjöllun bls. 10-11. 

Öðlast trú á eigin getu
„Hugmyndafræði Klifsins snýst í 
grunninn um það að efla hvern og einn 
einstakling til að hafa trú á eigin getu. 
Það geta allir lært en mikilvægast af 
öllu er að nýta þá þekkingu sem hver 

og einn býr yfir og virkja eigin sköp-
unarkraft. “ segir Ágústa Guðmunds-
dóttir sem ásamt Ástu Sölvadóttur 
rekur Klifið, skapandi fræðslusetur í 
Garðabæ.  Sjá umfjöllun bls. 6. 

Ríkisstjórnin sendir Hafnarfirði  
60 milljóna króna reikning: 

„Sláandi tölur 
fyrir okkur“
Guðjón Árnason, verkefn-

isstjóri á Atvinnumiðstöð 
Hafnarfjarðar segir tölur 

um fjölda þeirra sem gætu lent á 
framfæri bæjarins verði tímabil at-
vinnuleysisbóta stytt um hálft ár, vera 
sláandi. „Þetta eru sláandi tölur fyrir 
okkur, “ segir hann í tölvupósti sem 
hann sendi bænum. 

Fram kemur í frumvarpi til fjárlaga 
næsta árs að ríkisstjórnin vill stytta 
tímabil atvinnuleysisbóta um hálft ár, 
úr þremur árum í tvö og hálft. Hörð 
gagnrýni kom fram hjá bæjarfull-
trúum í Hafnarfirði í síðasta tölu-
blaði bæjarblaðsins Hafnarfjörður/
Garðabær. 

Alvarlegar athugasemdir
Guðjón Árnason áætlar í tölvupósti 
sínum að búast megi við því að 30-40 
manns muni leita eftir framfærslu 
hjá félagsþjónustu Hafnarfjarðar-
bæjar nú strax í janúar, verði þessar 
hugmyndir að veruleika. „Svo má sjá 
að á árinu 2015, ef af þessu verður 
og ekkert breytist, munu 173 ljúka 
bótarétti sínum en 143 ef bótatímabil 
verður óbreytt, “ segir hann einnig í 
tölvuskeytinu. 

Fjölskylduráð Hafnarfjarðar gerir 
einnig alvarlegar athugasemdir við 
hugmydnir ríksistjórnarinnar. „Ekk-
ert samráð var haft við sveitarfélögin 
auk þess sem fyrirvari vegna þessa 
er nær enginn. Beinn kostnaður 
sveitarfélagsins af þessum aðgerðum 
er áætlaður 57 milljónir á næsta ári. 
Fjölskylduráð leggur því áherslu á að 
ríkisvaldið leggi til mótvægisaðgerðir 

vegna þessara aðgerða og fjármagni 
þær, m.a. í formi virkniúrræða fyrir 
þennan hóp en að öðrum kosti dragi 
þessi áform til baka. 

Aðrir tapa
María Grétarsdóttir, bæjarfulltrúi 
M-lista fólksins í Garðabæ, segir að 
ríkið sé að varpa framfærslu þessa 
fólks af sér og yfir á sveitarfélögin. 
„Þessari breytingu verður þó ekki 
mætt með hærra útsvari til sveitar-
félaganna, heldur gengið út frá fram-
færsluskyldu sveitarfélaga samkvæmt 
félagsþjónustulögum. Framfærsla 
sveitarfélaga er mishá, þ. e. ekki er 
bundið í lög hver upphæð framfær-
slu er, heldur ákveður sveitarfélagið 
það sjálft og í flestum tilfellum er 
upphæðin lægri en atvinnuleysis-
bætur, þannig að mjög líklegt er að 
sú fjárhæð sem þessi hópur hefur 
til ráðstöfunar lækki við þetta. Þessi 
breyting er því íþyngjandi fyrir þessa 
einstaklinga sem og fyrir sveitarfé-
lögin og byggir auk þess á pólitískri 
hugmyndafræði eins og hún er á 
hverjum tíma hjá stjórnvöldum. Sá 
eini sem græðir á þessari aðgerð er 
ríkissjóður – aðrir tapa. “

Flutningur Fiskistofu frá Hafnarfirði til Akureyrar: 

Austurvöllur vakni 
af Þyrnirósardraumi
Manni sýnist augljóst að 

þessi byggðasjónarmið af 
hálfu ráðherrans standist 

vart skoðun, “ sagði Rósa Guðbjarts-
dóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í 
umræðum um flutning Fiskistofu til 
Akureyrar í bæjarstjórn á miðvikudag. 

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar sam-
þykkti þá einróma að skora á sjávar-
útvegsráðherra og ríkisstjórnina alla, 
að taka aftur ákvörðun um að flytja 
Fiskistofu til Akureyrar. 

Engin málefnaleg rök
Á fundi bæjarstjórnar voru lagðar fram 
ýmsar tölulegar upplýsingar sem bæj-
arfulltrúar töldu að hefðu ekki komið 
fram en væru nauðsynlegar í málinu, 
auk þess sem ráðherra og stjórnvöld 
hefðu engin málefnaleg rök sett fram 
fyrir flutningnum. 

„Þegar ákvörðun um flutning op-
inberra stofnana, og þá starfa á milli 
landshluta, er tekin verður að gera þá 
kröfu að fyrir liggi málefnaleg rök. 
Svo er ekki um að ræða í þessu tilviki. 
Þau byggðasjónarmið sem vísað hefur 
verið til af hálfu ráðherra standast ekki 
skoðun samkvæmt upplýsingum sem 
bæjaryfirvöld Hafnarfjarðar hafa aflað 
sér, “ segir meðal annars í samþykkt 
bæjarstjórnarinnar. 

Ekki bara Hafnarfjörður
Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarfulltrúi Vinstri grænna, sagði að 
aðgerð ríkisstjórnarinnar væri „ógn 
við fjölbreytni í atvinnulífi í bænum“. 
Hún nefndi einnig lokun St. Jósefsspít-
ala og nýlegar fréttir um flutning fleiri 
stofnana, líkt og Barnaverndarstofu, 
af höfuðborgarsvæðinu og út á land. 

Hún lagði til að þessi mál yrðu tekin 
upp á vettvangi Samtaka sveitarfélaga 
á höfuðborgarsvæðinu, því ekki dyrði 
einungis að bæjarstjórn Hafnarfjarðar 
stæði ein í þessum málum. Þá óskaði 
hún eftir því að ályktun bæjarstjórn-
arinnar yrði send til ríkisstjórnarinnar 
allrar og allra þingmanna, ekki aðeins 
þingmanna kjördæmisins „Og vonandi 
verður þetta til þess að menn vakni af 
þessum Þyrnirósardraumi þarna við 
Austurvöll. “

Efst á dagskrá
Gunnar Axel Axelsson, bæjarfulltrúi 
Samfylkingarinnar, sagði að þetta væri 
ekki einkamál eins ráðherra og að 
málið snerist í sjálfu sér ekki aðeins um 
hag Hafnarfjarðar og Fiskistofu, heldur 
einnig „þá stefnu ríkisstjórnarinnar 
að flytja skuli störf út á landsbyggðina 
hvað sem tautar og raular“. 

Haraldur L. Haraldsson bæjarstjóri 
upplýsti að hann hefði reynt að ná 
fundi ráðherra í vikunni en ekki haft 
erindi sem erfiði. Þá lagði hann til að 
á næsta fundi með þingmönnum kjör-
dæmisins yrði þetta mál efst á dagskrá. 

Hækkandi virðisaukaskattur á bækur: 

Minna til fyrir bókasöfnin
„Þetta rýrnar um fimm prósent, 

þanng að ég reikna með að við 
kaupum þá fimm prósentum 

minna af öllu efni, “ segir Anna Sig-
ríður Einarsdóttir, forstöðumaður 
Bókasafns Hafnarfjarðar. 

Í frumvarpi til fjárlaga næsta árs er 
lagt til að neðra þrep virðisaukaskatts 
verði hækkað úr sjö prósentum í tólf. 
Tillagan hefur sætt mikilli gagnrýni. 

Anna Sigríður bætir því við að þetta 

geti haft ýmis samfélagsleg áhrif. „Við 
reynum að laða að unga fólkið og þá 
sérstaklega unga drengi sem gengur 
illa með lesturinn, “ segir Anna Sig-
ríður. „Kannanir sýna að börn, sem 
hafa gaman af að lesa bók, eiga auð-
veldara með námið og það hjálpar 
þeim oftar en ekki í lífinu almennt. 
Þá er lesturinn líka samfélagslega 
bætandi samkvæmt könnunum. Þeir 
sem lesa mikið eiga auðveldara með 

að setja sig í spor annarra og lestur 
eykur greind og félagsþroska, “ bætir 
hún við. 

Bókasafn Hafnarfjarðar fær um 
níu milljónir króna í dag til að kaupa 
bækur og áskriftir. Einnig fær safnið 
2,5 milljónir króna að auki til kaupa 
á blöðum og tímaritum, auk þess sem 
sérstök framlög fara í kaup á myndum, 
tónlist og slíku. Safnið er rekið með 
framlögum frá Hafnarfjarðarbæ. 

Bæjarblaðið Hafnarfjörður/Garða-
bær óskaði viðbragða bæjarfull-
trúa í Hafnarfirði og Garðabæ við 
þessum fyrirætlunum stjórnvalda. 
Viðbrögð Hafnfirðinga voru birt í 
síðasta tölublaði, en María Grét-
arsdóttir er eini bæjarfulltrúinn úr 
Garðabæ sem hefur svarað fyrir-
spurn blaðsins. 

Tölur Hafnar-
fjarðarbæjar
* Atvinnuleysi í Hafnarfirði var að 

meðaltali árið 2013 4,7% saman-
borið við 3,5% á Akureyri. 

* Atvinnulausir í Hafnarfirði sem 
eru með háskólapróf voru 118 
en 62 á Akureyri í ágúst 2014. 

* Stöðugildum hjá ríkinu fækkaði 
í Hafnarfirði um 126,8 á milli 
áranna 2007 og 2013, eða um 
20,4%. Á sama tíma fækkaði 
þeim um 57,2 stöðugildi á Akur-
eyri, eða sem nemur 5,4, %. 

* Stöðugildi á vegum ríkisins á 
Akureyri voru 1.004 árið 2013 
samanborið við 495 stöðugildi í 
Hafnarfirði. 

* Verði af flutningi Fiskistofu 
til Akureyrar mun fækka um 
57,5 stöðugildi til viðbótar við 
þau 126,8 störf sem fækkaði 
um milli áranna 2007 og 2013 í 
Hafnarfirði. 

Bæjarstjórn greiðir einróma atkvæði um að skora á ráðherra að skipta um 
skoðun.
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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. 

Thorsplan fær andlits- 
lyftingu í tilefni af 
10 ára afmæli árið 2015
Thorsplanið var hannað fyrir 

10 árum og hefur þjónað 
hlutverki sínu vel fyrir ýmsa 

viðburði í bænum. Jólaþorpið hefur 
fest sig í sessi á aðventunni og er vel 
sótt bæði af bæjarbúum og íbúum 
nágrannasveitarfélaga. Torgið er 
ennfremur kjörið til tónlistarflutn-

ings og skipar fastan sess í hátíðar-
höldum á 17. Júní ár hvert. Það sýndi 
sig líka hversu gaman það er fyrir 
bæjarbúa að eiga svona torg þegar 
fjölmenni fagnaði hafnfirsku hljóm-
sveitinni Pollapönk þegar hún kom 
til landsins eftir frábæra frammistöðu 
í Eurovision keppninni síðastliðið vor. Nú þegar torgið er að nálgast 

sinn fyrsta tug í aldri er tilvalið að 
staldra við og skoða með hvaða hætti 
hægt er að auka aðdráttarafl torgsins 
fyrir bæjarbúa sérstaklega á sumrin 
og þannig styðja við bætt mannlíf 
í miðbænum. Umhverfis- og fram-
kvæmdaráð ákvað samhljóða á síð-
asta fundi sínum að veita fjármunum 
á næsta ári til þess að bæta og fegra 
Thorsplanið og hefur óskað eftir til-
lögum frá hönnuði torgsins sem er 
Þráinn Hauksson, landslagsarkitekt. 

HAFNARFJÖRÐUR / gARÐAbæR
18. TbL. 4. ÁRgANgUR 2014
Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, 
netfang: amundi@fotspor.is. framkvæmdastjóri: Ámundi Steinar Ámundason, netfang:  
as@fotspor.is. auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík. 
Auglýsingasími 578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is, Veffang: fotspor.is, Ritstjóri: 
Ingimar Karl Helgason, sími: 659-3442 netfang: ingimarkarlhelgason@gmail.com, 
Matarblaðamaður: Svavar Halldórsson. Sími. 869-4940. Netfang.  svavar@islenskurmatur.is, 
Umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 13.500 eintök. dreifing: Póstdreifing.

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

Samkeppnisumhverfið í matvöruverslun hér á landi er einkennilegt. 
Tveir risar eru með 80 prósent af markaðnum. Bæði fyrirtækin eru 
að stórum hluta í eigu sömu aðila. Ráðherra samkeppnismála virðist 

áhugalaus um málið. 
Menn kvarta undan ríkiseinokun á smásölu áfengis (sem raunar er raunar 
einnig selt á börum og veitingahúsum í einkaeigu). Stór hópur þingmanna ætlar 
að styðja frumvarp sem breytir þessu og færir bjór og brennivín í almennar 
verslanir – en þó ekki á vídjóleigur – og ekki má kaupa eftir klukkan átta, 
alveg eins og nú. Matvöruverslanir eru yfirleitt ekki inni í hverfunum. Þær eru 
almennt í stórum verslunarkjörnum, rétt eins og núverandi áfengisverslanir.

En lítum annað. Er það merki um frelsi, fjölbreytni og val almennings að eiga 
þess kost að skipta einkum við tvö fyrirtæki, í eigu sömu aðila? Rétt eins og 
þessi fyrirtæki hafa yfirburðarstöðu á markaði með matvæli. Hverju verður 
almenningur bættari með því að þessum yfirburðarfyrirtækjum verði færð 
raunveruleg einokunarstaða á áfengissölu?

Ýmis sjónarmið eru í málinu, og er alveg sjálfsagt að rætt sé um málið. En 
einnig má spyrja hvort umræðan sé tímabær. Er ef til vill bæði mikilvægara 
og brýnna að laga það verslunarumhverfi sem almenningur býr við. Einhver 
gæti til að mynda sagt, í ljósi nýlegra frétta, að þingmenn ættu að beina 
kröftum sínum í að gera mjólkurmarkaðinn eðlilegan, frekar en að koma 
áfengi í matvörubúðir.

Það er sömuleiðis mikilvægt að í þessari umræðu taki fleiri til máls en nokkrir 
þingmenn og forstjóri risafyrirtækisins Haga. Bæjarblaðið Hafnarfjörður/
Garðabær gerir tilraun til þess í dag.

Þeir sem styðja málið virðast einkum gera það með rökum, sem Róbert H. 
Haraldsson, prófessor, hrekur mjög skilmerkilega í grein hér á síðunni.

Sömuleiðis er bent á það hér í blaðinu að frumvarpið sjálft vekur ýmsar 
spurningar. Hvers vegna dugar að vera 18 ára til að afgreiða áfengi, en fólk 
þarf að vera orðið tvítugt til að kaupa? Af hverju á að afgreiða sterk vín yfir 
búðarborð? Er það betri þjónusta en fólk býr við nú? Af hverju er ekki gert ráð 
fyrir sérverslunum með áfengi? Svo vakin sé athygli á þremur mikilvægum 
dæmum.

Mikilvæg röksemd í þessari umræðu allri, hvort sem við erum fylgjandi 
því að áfengi sé boðið í almennum verslunum eða ekki, er að nú ríkir ekki 
raunveruleg samkeppni. 

Einokunarverslun einkaaðila á  áfengi sem öðru verður seint til að bæta sam-
félagið. 

Ingimar Karl Helgason

Einokun færð til

Leiðari

Höfundur er

Róbert H. Haraldsson, 

prófessor við Háskóla Íslands

Höfundur er

Helga Ingólfsdóttir,

bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins
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Nú er lag að njóta lífsins!

Vegna niðurfellingar vörugjalds hafa öll helstu heimilistækin lækkað 
í verði um 17% – og sjónvörp, hljómtæki og annað um 20%.

Hér eru dæmi um frábær kaup á mögnuðum tækjum:

Ormsson hefur afnumið vörugjöld
í öllum verslunum sínum fyrstir allra.

LED SJÓNVARP · 100 Hz. · Full HD 1920x1080p 
Mega skerpa · Afspilun USB: kvikmyndir, ljósmyndir, 
tónlist · Sjónvarpsmóttakari: Digital DVB-T2

UE 32/40/48H5005

40"=  NÚ: 111.920
ÁÐUR: 139.900

48"=  NÚ: 151.920
ÁÐUR: 189.900

32"=  NÚ: 87.920
ÁÐUR: 109.900

2014/2015 módel

Skjár: Micro Dimming fyrir betri svartann lit · AllShare: Auðvelt að streyma frá öðrum raftækjum í Smart TV · Betri örgjörvi: 
Quad Core tryggir frábært viðmót í Smart TV · Sérstakt Football Mode sem gerir íþróttaviðburði líflegri · Endalaust úrval af 

frábærum forritum í Smart Hub · USB upptaka og afspilun · Tvenn þrívíddargleraugu fylgja með og tvær góðar fjarstýringar · 
Hægt að stýra afruglara með sjónvarpsfjarstýringu · Gervihnatta móttakari

LED SJÓNVARP · 600 Hz. · Full HD 1920x1080p 
· 3D · SMART TV 

UE 40/48/55H6675

48"=  NÚ: 231.920
ÁÐUR: 289.900

55"=  NÚ: 295.920
ÁÐUR: 369.900

40"=  NÚ: 183.920
ÁÐUR: 229.900

LED SJÓNVARP · 1000 Hz. · Full HD 1920x1080p 
SMART TV · CURVED 

UE 46/55/65H8005

55"=  NÚ: 511.920
ÁÐUR: 639.900

65"=  NÚ: 719.920
ÁÐUR: 899.900

46"=  NÚ: 399.920
ÁÐUR: 499.900

Fyr i r  heimi l in  í  landinu

Opið virka daga kl.10-18 og laugardaga kl.11-15

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800 · ORMSSON.IS
Opið virka daga kl.10-18 og laugardaga kl.12-16

SÍÐUMÚLA 9 · SÍMI 530 2900 · SAMSUNGSETRID.IS
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Fjölskyldufyrirtæki 
í 21 ár 

Þær kistur sem við bjóðum, eru framleiddar í Danmörku
og hafa staðist allar væntingar um fagleg vinnubrögð 

og góðan frágang.
Markmið okkar 

hefur ávallt verið 
að veita bestu faglegu 

þjónustu varðandi 
undirbúning 

og framkvæmd útfarar.

6

menningin
Hildur  

björgvinsdóttirVísindi, víkinganámskeið og zumbasund
Í Klifinu skapandi fræðslusetri kvikna nýjar hugmyndir á hverjum degi. 
„Hugmyndafræði Klifsins snýst í grunninn um það að efla hvern og einn 
einstakling til að hafa trú á eigin getu. Það geta allir lært en mikilvægast 
af öllu er að nýta þá þekkingu sem hver og einn býr yfir og virkja eigin 
sköpunarkraft. “ segir Ágústa Guðmundsdóttir sem ásamt Ástu Sölvadóttur 
rekur Klifið, skapandi fræðslusetur í Garðabæ. Báðar hafa þær undan-
farið stundað framhaldsnám þar sem rýnt hefur verið í nærsamfélagið og 
kviknaði hugmyndin að Klifinu í náminu. Þær segjast hafa fundið fyrir 
þörf fyrir fjölbreyttari tómstundum fyrir börn og fullorðna og í kjölfarið 
stofnað vettvang til að koma á framfæri hæfileikaríku fólki sem hefði áhuga 
á að miðla þekkingu sinni til annarra. 

Sprenging í skráningum
Í Klifinu er boðið upp á afar fjölbreytt 
námskeið og segja þær Ásta og Ágústa 
að sprenging hafi orðið í skráningum á 
þessu ári. Flestir þátttakendanna komi 
úr Garðabæ en einnig sé nokkuð um 
að Hafnfirðingar sæki námskeiðin. 
Allir séu velkomnir. Meðal þess sem í 
boði er fyrir börn má nefna vísinda- og 
víkinganámskeið, námskeið í hreyfi-
myndagerð og ýmiskonar dansnám-
skeið. Börn og fullorðnir geta meðal 
annars sótt námskeið í hljóðfæraleik, 
námskeið í eflandi kennslufræði og 
skapandi skrifum, auk námskeiðs í 
Aqua zumba sundlaugardansi. Nokkur 
námskeiðanna hafa verið í boði frá 
stofnun Klifisns en sífellt bætast ný 
við. Ásta og Ágústa líkja Klifinu við 
hugmyndaverksmiðju og segjast varla 
anna eftirspurn við að koma í fram-
kvæmd góðum hugmyndum starfs-
manna, nemenda og annarra. Segja má 
að Klifið sé menntasproti sem vinnur 
að því að prófa og þróa nýjar leiðir í 
samfélaginu. 

Dansnámskeið vinsæl  
hjá strákum
Þessa önnina er víkinganámskeiðið 
vinsælast hjá strákunum en söngnám-
skeið hjá stelpunum. Síðastliðið vor var 
í fyrsta sinn boðið upp á dansnám-
skeið sem voru sérstaklega sniðin fyrir 
stráka og vöktu þau mikla ánægju. 
Blandað var saman nokkrum ólíkum 
dansstílum, t.d. break, nútímadansi, 
hip-hopi og fleiru. „Það er gaman að 
sjá að strákarnir sem voru á dansnám-
skeiðunum í vor sönnuðu það fyrir 
sjálfum sér að strákar mega og geta líka 
dansað. “ segir Ágústa, „við höfum t.d. 
fregnir af hópi stráka sem hafa stigið á 
stokk á viðburðum í skólanum sínum 
núna í haust við mikla lukku samnem-
enda og kennara. Á fimmtudaginn í 
næstu viku munu dansnámskeið fyrir 6 
til 16 ára stráka hefjast á nýjan leik og er 
enn verið að taka á móti skráningum. “ 

Jákvæð sjálfsmynd  
og fjársjóðsleit
Annað námskeið sem slegið hefur í 

gegn hjá Klifinu er Fjársjóðsleitin, en 
það er sjálfsstyrkingarnámskeið fyrir 
börn þar sem unnið er eftir aðferðum 
hugrænnar atferlismeðferðar. Þróun 
námskeiðsins hefur farið fram í Klif-
inu undanfarin misseri og síðastliðið 
vor gáfu Klifið og leiðbeinandi nám-
skeiðsins, Elva Björk Ágústdóttir, út 
handbók fyrir leiðbeinendur. Hand-
bókinni var fylgt eftir með leiðbein-
endanámskeiðum um land allt við 
góðar undirtektir námsráðgjafa og 
kennara. Nýlega hlutu skipuleggjendur 
þess styrk frá Landlæknisembættinu 
til enn frekari þróunnar námsefnisins. 

Fullorðnir geta einnig fengið 
kennslu í gítar, bassa, trommur og pí-
anóleik, auk þess sem að í vetur fyrsta 
sinn verður boðið upp á námskeið í 
raftónlistarsmíðum. Ekki er gerð krafa 
um þekkingu í tónlist, allir sem áhuga 

hafa, óháð aldri, geta sótt námskeiðin. 
Ásta segir mikla áherslu lagða á að 

nemendur öðlist trú á eigin reynslu og 
séu stoltir af sjálfum sér. „Í síðustu viku 
hittum við t.d. tvær ungar dömur sem 
hafa sótt leiklistarnámskeið hjá okkur 
síðastliðna þrjá vetur. Þær sögðu okkur 
frá því að þær væru orðnar svo góðar 
í leiklist að þær væru alveg tilbúnar til 
þess að taka þátt í alvöru leikhúsi. “

Menntaklif – skóla- 
samfélag Garðabæjar
Árið 2011 hófst þróun á svokölluðu 
Menntaklifi sem er vettvangur skóla-
fólks í Garðabæ. Hlutverk þess er að 
styðja við nám og starfsþróun með 
lifandi og virkum vettvangi fyrir hug-
myndir, aðferðir og reynslu. Hefur 
Menntaklifið meðal annars komið 
að innleiðingu nýrrar aðalnámsskrár 

í grunnskólum Garðabæjar en auk 
þess standa nú yfir tvö verkefni hjá 
Menntaklifinu. Annars vegar verkefnið 
Frá frumkvæði til framkvæmdar sem 
Klifið leiðir með Flataskóla og Garða-
skóla í samstarfi við Félag kennara í 
nýsköpunar-og frumkvöðlamennt 
(FNF), Rósu Gunnarsdóttur og Svan-
borgu R. Jónsdóttur en þær starfa sem 
sérfræðingar í nýsköpunar- og frum-
kvöðlamennt. Kennarar fá þjálfun í 
hugmyndafræði nýsköpunar-og frum-
kvöðlamenntar með því að prófa sig 
áfram með eigin nemendur samhliða 
því sem þróun á námsefni fyrir grunn-
skólastig fer fram. 

Í hinu verkefninu, Velferð barna 
í Garðabæ hafa allir þeir sem vinna 
með börnum í Garðabæ, á öllum 
skólastigum og í frístundastarfi tekið 
höndum saman í forvarnarstarfi. Ver-
kefninu er ætlað að koma í veg fyrir 
ofbeldi á börnum en upphaf þess má 
rekja til Vitundavakningar á vegum 
þriggja ráðuneyta. „Við viljum leggja 
okkar að marki til þess að koma í veg 
fyrir ofbeldi gegn börnum og sjá til 
þess að allir sem starfa með börnum 
séu upplýstir um verklag og hvernig 
bregðast skuli við. “ segir Ágústa. 



Löndun ehf sér um skipaafgreiðslu í Reykjavík og

Hafnarfjarðarhöfn. Fyrirtækið veitir vandaða og skjóta

þjónustu. Býður einnig upp á nauðsynlegan tækjabúnað

og úrval manna sem reiðubúnir eru með stuttum

fyrirvara að landa úr skipum.

Löndun ehf. - Kjalarvogi 21, 104 Reykjavík - Sími 552 9844 - Fax 562 9844 - londun@londun.is

 Fyrirhyggja, lipurð 
og samviskusemi 

einkenna þá 
þjónustu sem 

við veitum
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Hjá Curio kraumar ástríða fyrir handverki, tækni og óheftri 
hugmyndaauðgi. Við leiðum saman alúðina sem felst í hands-
míðuðum vélarhlutum, tækninýjungar og íslenskt hugvit og 
setjum saman öflug fiskvinnslutæki með sterkan karakter og 
mikla vinnslugetu. Vélarnar frá Curio eru vinnuþjarkar sem 
sjá um hausningu, flökun, roðflettingu og brýningu og að 
sjálfsögðu er hægt að stilla vélarnar þannig að þær passi fyrir 
ólíkar fisktegundir.

Curio ehf. - Eyrartröð 4 - 220 Hafnarfjörður - Iceland -tel: (+354) 587 4040 - email: info@curio.is - www.curio.is 

Curio ehf framleiðir fiskvinnsluvélarfyrir hausningu, flökun, roðflettingu og brýningarvél. Vélar Curio eru þekktar fyrir góða nýtingu og vinsældir 
vélanna og hróður hefur aukist jafnt og þétt. Curio leggur mikinn metnað í að veita góða þjónustu og eru allir slithlutir vélanna til á lager.

C-3027 - Heading MachineC-2011 - Filleting Machine C-2030 - Skinning Machine C-2015 - Knife sharpening 
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Vagnstjórum Strætó 
hótað uppsögn í fjöldapósti
„Strætó bs. gerir þá kröfu að allir 
starfsmenn sem sinna farþegaflutn-
ingum á vegum fyrirtækisins, hafa 
umsjón með ökutækjum eða eftirlit í 
vögnum samþykki búnaðinn, “ segir 
í tilkynningu sem send var á vagns-
stjóra Strætó bs. vegna fyrirætlana 
um að hefja myndbandsupptökur 
í vögnum fyrirtækisins og uppsetn-
ingar búnaðar. „Starfsmenn hafa 
andmælarétt en nýti þeir sér hann 
leiðir það til starfsmissis, “ segir 
ennfremur í bréfinu. 

Strætó b. s. vinnur nú að upptöku 
eftirtlitsbúnaðar í vögnum fyrirtæk-
isins 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 fyr-
irtækja 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 
starfsfólk 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 öku-
tækjum 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 trúnað-
armönnum um þetta fyrirkomulag og 
svo framvegis. “ Viðmælendur blaðsins 
deildu ekki þeirri sýn Reynis að ítarlegt 
og langt samstarf við starsfmenn 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 
starfsmannafélagið, “ segir Halldór og 
bendir á að vissulega hafi ákvðrðunin 
verið tilkynnt 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 tilkynnt 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 
hagsmunaaðilum. „Það er búið að 
halda fund og það er búið að kynna 
þetta fyrir trúnaðarmönnum. Það er 
búið að vinna þetta með Persónu-
vernd og það er búið að vinna þetta 
með stéttarfélaginu, “ segir Reynir 
um málið. Þetta er á skjön við þær 
upplýsingar sem fengust hjá Starfs-
mannafélagi 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 eðli-
legt. “ Þá segist hann telja að fólk 
muni átta sig á umræða, líkt og sú 
sem átt hefur sér stað í kringum 
innleyðingu myndavéla 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 eftirlits-
myndavélar eru notaðar. Þess vegna 
segjum við kann að leiða til starfs-
missis vegna þess að það er ekkert 
víst að við getum fundið þessum 
starfsmanni annað starf. Við getum 
ekki lofað því. Ef hann ætlar að vera 
vagnstjóri þá verður hann að undir-
gangast 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. “

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 
innleiðingu ákvarðanna um rafrænt 

eftirlit skal háttað samkvæmt lögum. 
Persónuvernd leggur ekki fyrirfram 
mát á réttmæti slíks eftirlits né á í sam-
starfi um innleiðingu slíks kerfis. Þetta 
var margítrekað 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 inn-
leiðingu 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 persónu-
verndar 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 
blaðið sagðist Reynir telja að aðeins 
einn starfsmaður væri óánægður með 
upptöku eftirlitskerfisins en að aðrir 
væru ánægðir. Þetta er í andstöðu 
við viðmælendur blaðsins sem segja 
megna óánægju með upptökukerfið 
í ljósi þess að innan fyrirtækisins ríki 
ekki traust milli starfsfólks á gólfi og 
yfirmanna. Starfsfólk óttist að kerfið 
verði misnotað og notað í öðrum til-
gangi 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. 

Úttekt

atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

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. “

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



* Dagana 2. 3. og 4. október 2014. 
  Gildir ekki um vörur á sérverðum. 

Dalshrauni 13, Hafnarfirði  |  Sími 544 4414

Málningardagar
í Flügger litum Hafnarfirði

Allar vörur  
á hálfvirði

AFSLÁTTUR

50%
fimmtudag, föstudag og laugardag*

08:00–18
:00 fimmtudag og föstudag

10:00–15
:00 laugardag 

Afgreiðslutími á málningardögum

Kleinur og kaffi á könnunni
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Á að selja áfengi í matvöruverslunum?
Fyrir Alþingi hefur verið lagt frumvarp um að leggja niður smásölu áfengis 
á vegum ríkisins og selja það í einkareknum matvöruverslunum. Vilhjálmur 
Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, er fyrsti flutningsmaður frum-
varpsins. Fram hefur komið í máli hans að upp undir helmingur þingmanna 
styðji málið. Stuðningur eða andstaða við málið er þvert á flokkslínur. 
Töluvert hefur verið fjallað um málið í fjölmiðlum, en samfélagsleg umræða 
hefur verið lítil og sömuleiðis hefur ekki mikið verið fjallað um inntak 
sjálfs frumvarpsins. 

Bæjarblaðið Hafnarfjörður/Garðabær 
vill reyna að bæta úr því, og hefur í því 
skyni meðal annars kallað eftir sjónar-
miðum víða að. Blaðið sendi fyrirspurn 
til allra bæjarfulltrúa í Hafnarfirði og 
Garðabæ, allra þingmanna kjördæm-
isins, auk þess til stærstu íþróttafélaga 
í bæjunum, verslunarmanna og fleiri. 

Frumvarpið
Í frumvarpi Vilhjálms Árnasonar er 
í reynd lagt til að smásala á áfengi á 
vegum ríkisins verði lögð niður, en 
frumvarpið felur í sér breytingar á 
lögum um verslun með áfengi og 
tóbak, en ekki eru lagðar til breytingar 
á áfengislögum. ÁTVR verði TVR, 

Tóbaksverslun ríkisins. Áfengi verði 
selt í matvöruverslunum, en þó ekki 
söluturnum, myndbandaleigum eða 
söluvögnum eða slíku. Enn fremur 
virðist í frumvarpinu ekki vera gert 
ráð fyrir sérverslunum með áfengi. 
Afgreiðslutími áfengis verði takmark-

aður við tímann frá 9 á morgnana til 
klukkan 20 á kvöldin. Það verði hins 
vegar í höndum sveitarstjórna að 
ákveða nánar um heimildir til áfeng-
issölu og á hvaða tíma heimilt verði 
að selja. 

Sterkt vín verði ekki hægt að nálgast 
í hillum, heldur verði að spyrja um það 
yfir búðarborðið.

Ein áfengisverslun er í Hafnarfirði, 
vínbúðin Álfrún í Helluhrauni. Hún 
á að þjóna bæði Hafnfirðingum og 
Garðbæingum. Verslunin er opin frá 
klukkan 11 alla daga nema sunnudaga, 
og til kl. 18, nema á föstudögum þegar 
hún er opin til kl. 19. Í grenndinni eru 

verslanir í Kringlunni í Reykjavík, í 
Smáralind og við Dalveg í Kópavogi.

Hlutverk bæjarstjórnar
„Ætlunin er að sveitarstjórn hafi svig-
rúm til að ákveða hvernig afgreiðslu-
tíminn verður, t.d. að ekki megi af-
greiða áfengi fyrir kl. 12.00, hætta 
beri afgreiðslu kl. 17.00 eða að loka 
skuli fyrir afgreiðslu t.d. á milli 12.00 
og 15.00. Ávallt þurfa þó málefnalegar 
ástæður að liggja að baki ákvörðun 
sveitarstjórnar um skemmri afgreiðslu-
tíma en samkvæmt almennu ákvæði,“ 
segir meðal annars í greinargerð með 
frumvarpinu. Ljóst er því að bæjar-
stjórn Kópavogs getur haft ýmislegt að 
segja í þessum efnum, verði frumvarpið 
að lögum.

Má selja en ekki kaupa
Í áfengislögum kemur fram að ekki 
megi selja, afhenda eða veita áfengi 
manneskju sem er yngri en 20 ára. 
Þá er í lögum um verslun með áfengi 
og tóbak kveðið á um að ÁTVR megi 
hafna vöru ef hún sjálf, umbúðir eða 
markaðssetning á að höfða til fólks 
yngra en 20 ára eða sýnir börn og 
ungmenni undir 20 ára.

Í frumvarpi Vilhjálms er tekið fram 
að heimilt sé að afhenda áfengi „til 
neytenda 20 ára og eldri“. Hins vegar 
sérstaklega kveðið á um að fólk þurfi 
að hafa náð 18 ára aldri til að mega 
afgreiða áfengi í verslun. Afgreiðslufólk 
þarf samkvæmt því ekki að hafa náð 
áfengiskaupaaldri.  

Viðhorf til frumvarpsins
Frumvarpið er hins vegar ekki enn 
orðið að lögum og ekki hefur verið 
mælt fyrir því á Alþingi, enda þótt það 
hafi verið lagt fram. Hér fara á eftir 
svör þeirra sem svöruðu fyrirspurn 
blaðsins.

Guðlaug Kristjánsdóttir, oddviti 
Bjartrar framtíðar í bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar
„Varðandi áfeng-
isútsölu þá finnst 
mér mikilvægt að 
aðgreina tvo þætti, 
annars vegar útsölu-
staðinn og hins vegar 
áfengisstefnu og að-
hald. Forsendan fyrir því að breyta því 
hvar áfengi er selt og af hverjum er að 
mínu mati að aðhald hins opinbera 
sé skýrt. Rekstur verslana þarf ekki 
endilega að vera í höndum ríkisins, 
en aðhaldið þarf vissulega að vera það. 
Rekstur verslana er að mínu mati ekki 
forsenda þess að ríkið haldi úti virkum 
forvörnum og ábyrgri stefnu í áfeng-
ismálum.“

Gunnar Axel Axelsson, oddviti 
Samfylkingarinnar í bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar
„Samfylkingin hefur 
ekki eina skoðun í 
þessu máli frekar 
en aðrir stjórnmála-
flokkar. Það eru líka 
margir fletir á þessu 
máli sem ástæða er 
til að ræða og við vonum að alþingi 
muni  geta rætt þetta mál á málefna-
legum nótum og komist að yfirvegaðri 

og skynsamlegri niðurstöðu.
Það er ekkert sjálfgefið að ríkið sjái 

um útsölu á áfengi en það eru ýmis rök 
sem falla með því fyrirkomulagi sem 
bæði snerta forvarnir og líka hagsmuni 
neytenda. Það hefur til dæmis verið 
nefnt að núverandi fyrirkomulag tryggi 
vöruframboð sem líkur eru á að muni 
ekki verða jafn mikið og gott ef salan 
verði gefin frjáls.  Á móti hefur verið 
bent á að aðgengi að vörunni verði 
auðveldara og það þjóni neytendum 
betur en núverandi fyrirkomulag. 
Hvort tveggja er eflaust rétt.

Sveitarfélögin hafa auðvitað ekki 
beina aðkomu að þessari ákvörðun en 
forvarnarmálin eru mikilvægt verkefni 
sem við höfum lagt mikla áherslu á í 
Hafnarfirði og náð gríðarlega góðum 
árangri síðustu ár, m.a. hvað varðar 
áfengisneyslu barna og ungmenna. 
Þar skiptir aðgengi að áfengi auðvitað 
máli og við vitum að auknu aðgengi 
getur fylgt aukin neysla, bæði hjá full-
orðnum og börnum. Við munum þess 
vegna halda áfram að leggja áherslu á 
að sporna gegn neyslu barna á áfengi 
og öðrum vímuefnum. Það munum við 
gera með jákvæðum og fjölbreyttum 
forvörnum,  sama hvaða niðurstöðu 
okkar ágætu alþingismenn komast í 
þessu máli. Við skorum bara á þá að 
taka umræðuna fordómalaust.“

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, 
bæjarfulltrúi Vinstri grænna
1. Andvíg frumvarp-
inu.
2. Áfengi er fíkni-
efni. Aukið aðgengi 
að áfengi þýðir 
aukna drykkju, líkur 
á því að með aukinni 
drykkju fjölgi slysum sem rekja má til 
áfengis og líkur á fjölgun þeirra sem 
fá líkamlega kvilla vegna drykkju hjá 
heilbrigðiskerfinu. Þar að auki verður 
erfiðara að fylgja aldurstakmörkum 
eftir þegar áfengi er komið í matvöru-
verslanir.
3. Ef frumvarpið verður að lögum þá 
kallar það á endurskoðun á leyfis-
veitingum til marvöruverslana. 
Hafnarfjörður hefur reynt að beita 
markvissu eftirliti og forvörnum gegn 
sölu á tóbaki til barna undir lögaldri 
og fengið bágt fyrir. Það er því spurn-
ing með hvaða hætti sveitarfélög ættu 
að geta verið með markvisst eftirlit og 

Raunverulegur sparnaður

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

með              varmadælum

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

5 ára ábyrgð*

Allt að 80%
sparnaður

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

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

Rétt hitastig, betri loftgæði
 og þú sparar í leiðinni!

Fyrir heimili - sumarhús - vinnustaði - skóla - félagsheimili - sundlaugar - íþróttahús...

Spurningar 
blaðsins

Bæjarblaðið Hafnarfjörður/
Garðabær sendi fólki eftirfarandi 
spurningar og hafa sumir viðmæl-
endur svarað þeim í samsvarandi 
liðum og aðrir í samfeldum texta.
1. Ertu fylgjandi eða andvíg/ur frum-

varpinu?
2. Hvers vegna?
3. Telur þú, yrði frumvarpið að 

lögum, að bæjarfélög ættu að 
grípa til sérstakra aðgerða, t.d. 
varðandi eftirlit og/eða forvarnir?

4. Hvaðeina sem þú vildir segja um 
málið, t.d. um samkeppnisstöðu 
á matvörumarkaði, auglýsingar 
eða slíkt.

Óvíst um afstöðu
Blaðið spurði auk þingmanna og 
bæjarfulltrúa og annarra sem hér 
eru nefndir, formenn aðalstjórna FH, 
Hauka og UMF Stjörnunnar. Þau við-
brögð sem bárust voru á þá lund að 
viðkomandi félag hefði ekki mótað sér 

skoðun á málinu. Enginn úr bæjar-
stjórn Garðabæjar svaraði fyrirspurn 
blaðsins og enginn sjálfstæðismaður 
úr bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur 
viljað birta lesendum blaðsins skoðun 
sína á málinu.
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forvarnir þegar að sölu áfengis kemur.
4. Ég velti því fyrir mér hver sé raun-
veruleg ástæða fyrir því að þessi til-
laga komi fram? Er það markmiðið 
að auka sölu á áfengi? Ef svo er hvaða 
afleiðingar hefur það aðrar en þá að 
innflutningsaðilar og söluaðilar græða? 
Með sölu á áfengi í matvöruverslunum 
er verið að auðvelda aðgengi að áfengi 
sem mun auka neyslu sem mun auka á 
afleiðingar að áfengisneyslu sem mun 
kalla á enn meiri kostnað samfélagsins 
bæði fjárhagslega, félagslega og ekki 
síst andlega hjá neytendum sjálfum og 
aðstandendum þeirra.

Willum Þór Þórsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins
1. Ég er fylgjandi 
frumvarpinu. 
2. Almennt er ég 
á þeirri skoðun að 
ríkið eigi ekki stunda 
rekstur eða starfsemi 
sem að getur verið í 
höndum markaðarins eða einkaaðila 
á markaði.  Ég sé ekki ástæðu fyrir því 
að við getum ekki sett þessi viðskipti í 
hendur einkaaðilum, án þess að virða 
samfélagslega ábyrgð, lýðheilsusjónar-
mið og eftirlit með aðgengi.  Þetta 
frumvarp er til þess fallið að láta á 
það reyna og fá fram upplýsingar og 
sjónarmið. Þá er það mín skoðun að 
í þessu geti falist sparnaður í húsnæði 
og dreifikerfi.  Verslunin á móti tekur 
til sín aukin viðskipti og getur bætt 
sína framleiðni, sem að mér skilst er 
ekki vanþörf á.  Sparnaður á opinberu 
fé, lægra vöruverð og aukin þjónusta.
3. Forvarnir, sérstaklega með fræðslu 
og eftirlit með aðgengi, á alltaf að 
eiga sér stað.  Í frumvarpinu er lagt 
til að forvarnarsjóður verði efldur og 
er það vel.  Lagt er til að í forvarnar-
sjóð muni 5% af áfengisgjaldi renna í 
forvarnarsjóð í stað 1% áður og áætlað 
er að sjóðurinn muni fara, við gefnar 
forsendur úr 120 milljónum í 580 
milljónir.
4. Ég sé hér tækifæri til hagræðingar 
bæði í opinberum rekstri og möguleika 
til aukinnar framleiðni í verslun, sem 
á þá að koma þjóðfélaginu vel, hvort 
sem er út frá sjónarhorni skattborgar-
ans eða neytandans.  Þetta getum við 
gert með því skilyrði að við virðum 
reglur og umgengni um þessa vöru, 
forvarnir og lýðheilsusjónarmið, sem 
fyrst og síðast eiga að byggja á fræðslu 
um skaðsemi þessarar vöru.

Elín Hirst, þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins
„Ég er ekki búin að 
móta mér mína af-
stöðu til frumvarps-
ins enda er það bara 
á fyrstu stigum í 
þinginu.“

Birgitta Jónsdóttir, þingmaður 
Pírata
„Ég hef ekki al-
veg 100% gert upp 
hug minn, ætla að 
gera upp hug minn 
endanlega þegar ég 
er búin að hlusta á 
rök með og á móti 
útfrá þessari tilteknu útfærslu. Finnst 
furðulegt að áfengi fæst ekki í öllum 
byggðarlögum og finnst gæta ákveðins 
misræmis á milli landshluta. Það eru 
voða fínar vínbúðir í bænum en þetta 
eru óttaleg skot víðsvegar um land og 
ég sé bara engan mun á að flytja þetta 
á milli húsa.“

Árni Páll Árnason, alþingismaður 
og formaður Samfylkingarinnar
„Frumvarpið kallar 
á mikla umræðu og 
greiningu í meðferð 
þingsins. Það er 
varhugavert að auka 
aðgengi að áfengi, 
enda er það hættu-
leg vara og mikilvægt að leita bestu 
fáanlegrar þekkingar um líklegar af-
leiðingar breytingar af þessum toga. 
Við þekkjum öll skelfilegar afleiðingar 
alkóhólisma og hann fylgir því miður 
eins og skuggamynd allri hóflegri 
áfengisneyslu. Það er líka mikilvægt að 
fá viðhorf sveitarfélaganna fram, enda 
fara þau bæði með framfærslu þeirra 

sem verst hafa orðið úti í glímunni 
við áfengi og með skipulagsvald og 
skipulagsáætlanir.

Það er svo ótímabært að tjá afstöðu 
til máls sem ekki hefur einu sinni verið 
rætt í þingsal og hvað þá sent út til um-
sagna.“

Árni Guðmundsson, formaður 
Foreldrasamtaka gegn áfengisaug-
lýsingum
1. Foreldrasamtök 
gegn áfengisaug-
lýsingum eru alger-
lega mótfallin sölu 
áfengis í matvöru-
verslunum.
2. Áfengi er ekki 
matvara. Versluninni hefur gengið illa 
árum saman að höndla með tóbak sbr. 
áralangar kannanir ÍTH (Íþrótta- og 
tómstundanefnd Hafnarfjarðar) um 
aðgengi barna að tóbaki í verslunum. 
Áfengisframleiðendur og innflytjendur 
virða í engu bann við áfengisauglýs-
ingum og beina kröftum sínum sér-
staklega að börnum og ungmennum. 
Að taka síðan upp svipað sölufyrkomu-
lag og Danir viðhafa er alls ekki gott. 
Danir státa af þeim vafasama heiðri 
að eiga heimsmet í unglingadrykkju. 

Verulegur hluti starfsmanna stórmark-
aða eru ungmenni, eiga ungmenni að 
selja áfengi? Foreldasamfélagið og sam-
félagið í heild hefur ýmis góð markmið 
að leiðarljósi varðandi uppeldi æsku-
fólks t.d um vernd barna og ungmenna 
gangvart áfengi og vímuefnum. Aukin 
markaðsvæðing áfengis gengur þvert á 
þau markmið. 
3. Vonandi verður þetta frumvarp ekki 
að lögum. Bæjarfélög eiga algerlega 
óháð þessu einstaka máli ávallt að 
sinna forvörnum og mörg hver gera 
það með ágætum. Hvað þetta frum-
varp varðar þá eru í greinargerðinni 
með frumvarpinu kaflar sem nefnast 
„Meint neikvæð áhrif á neytendur ef 
smásala á áfengi er gefin frjáls“ og 
„áhrif á neyslu“. Með öðrum orðum þá 
viðurkennir greinargerðarskrifari ekki, 
eða veit ekki af, eða hefur ekki kynnt 
sér fjölmargar rannsóknir sem sýna 
glögglega afar neikvæðar afleiðingar 
af því sölufyrirkomulagi á áfengi er 
frumvarpið gerir ráð fyrir. Hér er 
ein rannsókn sem Félagsvísindadeild 
Stokkhólms háskóla gerði. Rannsókn 
sem ég hvet lesendur til að kynna sér.  
http://people.su.se/~totto/downloada-
ble_publications/A50.pdf. 
4. Uppeldisleg markmið samfélags-
ins eins og standa vörð um æskuna 
og búa henni uppbyggilega umgjörð 
og heilbrigðar uppeldisforsendur er 
miklu mikilvægara viðfangsefni en 
áfengisala er lýtur ítrustu viðskipta-
sjónamiðum matvöruverslana. Núver-
andi fyrirkomulag er gott, ÁTVR veitir 
bæði góða og trygga þjónustu, og engin 
ástæða til breytinga. Velferðarsjónar-
mið barna og ungmenna eiga ávallt að 
vera í öndvegi. Slíku er ekki fyrir að fara 
í þessu frumvarpi.

Sveinn Sigurbergsson, verslunar-
stjóri Fjarðarkaupa
1. Ég er í sjálfu sér 
ekki viss um að það 
sé heppilegt skref 
að færa áfengið inn 
í kjörbúðirnar, mér 
þykir það mjög tví-
bent. Við munum 
hins vegar eflaust selja þessa vöru ef 
til þess kemur.
2. Mér finnst ÁTVR hafa sinnt þessu vel 
og er ekki viss um að það verði þjóðinni 
til framdráttar að auðvelda aðgengi að 
áfengi, ekkert frekar en öðrum vímu-
gjöfum. Ég held líka að það gæti leitt 
til þess að ráðandi aðilar á matvöru-

markaði stýrðu framboðinu þannig að 
drægi úr vöruúrvali. Við hefðum þá úr 
enn færri tegundum að velja. Ég er ekki 
viss um að fólk vilji það.
3. Já, ég tel að forvarnir séu af hinu góða 
og að við sinnum því starfi seint um of. 

Ingvar Kristinsson, formaður 
Fimleikafélagsins Björk
1. Almennt séð þá 
er ég fylgjandi frelsi 
í viðskiptum og á 
móti allri einkasölu 
og takmörkun á 
samkeppni. Varð-
andi frjálsa sölu á 
áfengi þá getur það að mínu mati ekki 
gengið nema að tilkomi stífar reglur og 
þá virkt eftirlit með þeim. Því miður þá 
hafa verslanir ekki staðið sig í stykk-
inu hvað varðar sölu á tóbaki, hvers 
vegna ættu þær þá að gera það með 
áfengi? Það má vel afnema einkasölu 
ríkisins á áfengi en að gefa það alveg 
frjálst er ég ekki sannfærður um að 
gagnist okkur vel. Ég hef ekki lesið 
frumvarpið þannig að nú veit ég ekki 
hvort að afnám einkasölunar sé fylgt 
eftir með einhverjum leyfisskildum og 
öðrum takmörkunum á þeim sem fá 
leyfi til að selja áfengi.
3. Nú verður að hafa það í huga að vín-
búðum hefur fjölgað mikið á undan-
förnum árum og opnunartíminn 
lengst. Það er aðeins á sunnudögum 
sem ekki er hægt að kaupa áfengi. Um-
gjörð vínbúðana hefur breyst mikið til 
batnaðar og fagleg þekking þeirra sem 
veita þjónustu í vínbúðunum er mikil 
og metnaður í að gera vel og halda 
unglingum frá búðunum. Það fer alveg 
eftir því með hvaða hætti einkasalan 
verður afnumin. Ef niðurstaðan yrði sú 
að hægt yrði að kaupa áfengi nánast í 
hvaða sjoppu sem er þá yrði að bregð-
ast við með mjög öflugum forvörnum 
og virku eftirlit með þeim aðilum sem 
selja áfengi. Ég trúi því ekki að ætlunin 
sé að opna á frjálsa sölu á áfengi eins 
og hverja aðra drykkjarvöru.

 Þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi 
íþróttafélaga hefur sýnt sig að vera góð 
forvörn. Þátttakendur í slíku starfi eru 
síður líklegir til að drekka áfengi en 
aðrir. Það verður enn ríkari ástæað 
fyrir okkur í íþróttafélögunum að 
standa okkur ef einokun verður aflétt 
af sölunni. Enn og aftur þá skiptir 
miklu máli hvaða skilyrði verða sett á 
söluaðilana og hver viðurlögin verða 
við að brjóta þau.

Eldfimt mál
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem frum-
varp af þessu tagi er lagt fyrir Al-
þingi. Síðast var mál af þessu tagi 
rætt í þingsölum í janúar 2009. 
Þá var bankakerfið nýhrunið og 
forgangsröðun Alþingis vakti al-
menna hneykslan. Hávær mótmæli 
sem höfðu staðið frá haustinu náðu 
hámarki og ríkisstjórn Sjálfstæð-
isflokksins og Samfylkingarinnar 
hrökklaðist frá völdum.



Jólaþorpið í Hafnarfirði 
óskar eftir söluaðilum 
og dagskráratriðum, 

tökum öll þátt 

Nánar á www.hafnarfjordur.is

Hátíðarsamkoma í hátíðarsal Íþróttahúss Álftaness 
laugardaginn 4. október 2014 kl. 14:00 - 16:00

BESSASTAðIR OG 
BJARNASTAðASKÓLINN
 Kynnir  Gunnar Valur Gíslason
 Tónlist  Haukur Heiðar Ingólfsson
 Setning  Kristinn Guðmundsson

ERINDI   
 Vigdís Finnbogadóttir 
 „Bessastaðir og Bjarnastaðaskólinn”
 Guðmundur Andri Thorsson
 „Benedikt Gröndal og Bessastaðaskóli”
 Pétur H. Ármannsson
 „Skólahúsið á Bjarnastöðum”
 Anna Ólafsdóttir Björnsson
 „Bjarnastaðaskóli - menntastofnun með mörg hlutverk”

VEITINGAHLÉ

 Kynnir  Sæbjörg Einarsdóttir 

MINNINGAR
 Klemenz Gunnlaugsson  
 „Klemens Jónsson skólastjóri”
 Inga Auðbjörg Kristjánsdóttir  
 „Já, þá var öldin önnur á Álftanesinu, eins og víðar”
 Úlfar Ármannsson  
 „Starf Ungmennafélagsins í Bjarnastaðaskóla”
 
LOKAORÐ
 Sturla Þorsteinsson, forseti bæjarstjórnar

BJARNASTAÐIR
 Opið hús og sýning á myndum og munum sem tengjast 
 skólanum, að lokinni dagskrá

Dagskráin er skipulögð af Félagi 
áhugamanna um sögu Bessastaðaskóla og 
Fugla- og náttúrúverndarfélagi Álftaness, í 
samvinnu við Garðabæ.

ALDARAFMÆLI SKÓLAHÚSSINS

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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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. Matarblaðamaður 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 börnunum á 
Hjallastefnuleikskólanum Laufásborg. 
Þar hefur hún satt rúmlega 150 svanga 
munna á hverjum einasta degi síðustu 
fimm ár. 

Nettur Jamie Oliver
Matargatið er glæsileg matreiðslubók 
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 upp-
sett, 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 áætlaður eldunartími. Þetta minnir 
dálítið á 30 mínútna bókina eftir snill-
inginn 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 barna-
bókmenntanna, 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 matargat eins og pabb-
inn, er á því að bókin sé frábær! Það má 
helst finna Matargatinu það til foráttu að 
bókin sé of stutt. Ef einhverjum finnst 
þessi umfjöllun óþægilega jákvæð, þá er 
rétt að taka fram að matarblaðamaður 
hefur þegar lesið textann yfir og tónað 
hann niður. Það eru nefninlega ein-
hverjir duldir töfrar í þessari litlu bók!

Svavar 
Halldórsson

matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is

Nína Sólveig, dóttir matarblaðamanns, sem hér sést ásamt vinkonu sinni, 
Hjördísi Huld Scheving finnst bókin aldeilis fín.
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Eldhús Meistaramánaðar
Nú er október genginn í garð í 

enn eitt skiptið. Rok og rign-
ing einkenna þennan haust-

mánuð í hugum margra og maður gæti 
haldið að drunginn væri skipulagður 
sem þáttur í einhvers konar andlegum 
undirbúningi fyrir jólin. Það er auð-
vitað fagnaðarefni þegar jólaljósin fara 
að blika í skammdeginu, sérstaklega 
eftir nokkrar vikur af veðri eins og við 
höfum mátt þola síðustu daga og vikur. 
En svona til að létta okkur biðina er 

orðið vinsælt að gera október að Meist-
aramánuði. 

Meistaramánuður snýst fyrst og 
fremst um að efla eigin heilsu og dáð, 
taka sig saman í andlitinu, vakna 
snemma, hreyfa sig og sitthvað í þeim 
dúr. En hann getur verið miklu meira. 
Margir strengja heit sem koma heils-
unni ekki beinlínis við, heldur ákveða 
að vera duglegir á einhverjum öðrum 
sviðum í október; læra betur heima, 
eyða meiri tíma börnunum, færa bók-

haldið reglulega o.s.frv. Ein hugmyndin 
er að vera duglegri í eldhúsinu. Þá er 
Meistaramánuðurinn orðinn að Eld-
húsi Meistaramánaðar. 

Okkur er nefninlega öllum hollt að 
skoða matarvenjur okkar öðru hverju. 
Hversu oft kaupum við tilbúin mat? 
Hversu oft fá börnin snarl í kvöld-
mat? Hversu hollan mat borðum við 
og gefum fjölskyldunni í amstri hins 
daglega lífs? Svörin eru auðvitað æði 
misjöfn, en hjá flestum eru þau öðru 
vísi en við vildum. Það er nefninlega 
frekar flókið að vera manneskja og 
þegar við erum búin að eyða megninu 
af kröftum okkar í vinnu, þrif, sjón-
varpsgláp og annað daglegt amstur. 
Stundirnar sem við eyðum í það sem 
við helst vildum – svona ef við værum 
spurð – eru ævinlega allt of fáar hjá 
okkur flestum. 

Þess vegna er Meistaramánuðurinn 
kærkominn áminning. Við þurfum 

stundum að setjast niður og hugsa 
um hvað það er sem skapar bestu 
minningarnar úr daglega lífinu fyrir 
okkur og fjölskylduna? Hjá mér, og 
vonandi fleirum, eru margar af bestu 
minningunum af því þegar fjölskyldan 
hefur komið saman og eldað góðan mat 
og borðað hann. Fátt er betra en að líta 
yfir kvöldverðarborð með hollum og 
góðum mat sem maður ber á borð fyrir 
fjölskylduna. Það er að minnsta kosti 
skoðun matarblaðamanns. 

Í Eldhús Meistaramánuði er því hægt 
að ákveða að elda allan mat frá grunni 
þennan mánuð, ekki borða skyndibita, 
gæta að hollustu og reyna að fá alla með 
í matargerðina. Innst inni vitum við 
flest hvað er hollt og gott fyrir okkur. 
Þess vegna er stóra málið varðandi 
hollt mataræði að vita hvað við erum 
að láta ofan í okkur. Það getur verið 
erfitt með tilbúnum mat sem ekki er 
eldaður frá grunni. Það er líka erfiðara 
að vita með vissu hvað er í innfluttum 
mat en íslenskum, einfaldlega af því 
framleiðslan er svo langt frá okkur. 

Af því nú er brostið á með sláturtíð, 
er tilvalið að borða íslenskt lambakjöt á 
meðan það fæst ferskt. Svo er líka gott 
að nýta sér það mikla úrval sem til er 
af íslensku grænmeti á þessum árstíma. 
Hér á síðunni fylgir uppskrift að ein-
faldri kjötsúpu þar sem uppistaðan er 
íslenskt lambakjöt og íslenskt græn-
meti. Þetta er afskaplega einfalt, allir 
geta hjálpað til og útkoman er bæði 
bragðgóður og hollur kvöldmatur. 
Athugið, að því smærri sem bitarnir 
eru sem settir eru út í, þeim mún styttri 
er eldunartíminn. Verði ykkur að góðu 
og eigið gifturíkan Eldhús Meistara-
mánuð. 

Svavar 
Halldórsson

matarsíða svavars svavar@islenskurmatur.is
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HrÁEFNI: 
1 kíló af íslensku lambakjöti (má 
alveg vera feitt)
300 grömm af íslenskum gul-
rótum
300 grömm af íslenskum rófum
Þrír íslenskir sellerístilkar
Einn og hálfur lítri af vatni
Lúka af ferskri íslenskri steinselju
Þrjár sætar íslenskar paprikur
Íslenskt sjávarsalt
Svartur pipar

aðFErð: 
Setjið vatnið í pott. Skerið lamba-
kjötið niður í bita og setjið út í. 
Mjög gott getur verið að setja bein 
út í veiða þau upp úr í lokin, til að 
fá aukin kraft. Látið malla í 20 -30 
mínútur. 

Skerið grófa grænmetið niður (gul-
rætur, rófur og sellerí) og bætið því 
út í. Látið malla í 10-15 mínútur í 
viðbót. 

Saxið steinseljuna og sætu 
paprikurnar og bætið út í. Saltið 
og piprið eftir smekk. Látið malla í 
10-15 mínútur. 

Berið fram með grófu brauði og 
íslensku smjöri. 

Myndir: Kristján Maack



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

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