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Ræða 25 ára afnot af ferskvatnsauðlindum Hafnfirðinga: 

Vatnsverksmiðja í undir- 
búningi í Hafnarfirði
Umhverfis- og framkvæmdaráð 

Hafnarfjarðar hefur samþykkt 
viljayfirlýsingu við írska fyrirtækið Aqua 
Couture Ltd. um sölu á vatni úr Kaldár-

botnum, sem írska félagið hyggst setja 
á flöskur. 

Fram kemur í drögum að viljayfirlýs-
ingu sem Umhverfis- og framkvæmda-

ráðið samþykkti, að Aqua Couture vilji 
fá einkarétt að vatnsæð til 25 ára. Bæði 
vatnsból og leiðslur verði í eigu Hafnar-
fjarðarbæjar en aðrir þættir, líkt og pen-
iningaþátturinn verði ræddir síðar. 

Aqua Couture segist vilja setja á stofn 
átöppunarverksmiðju fyrir vatnið í 
Hafnarfirði og segist munu hlýta öllum 
kröfum í umhverfismálum. 

 Frh. bls. 2.

„Fréttin um Nóbelsverðlaunin kom bara á föstudagsmorgninum, þegar við vorum að ljúka verkefninu,“ segir Anna Lára Pálsdóttir, 
kennari í 7. bekk Öldutúnsskóla. Þessi mynd var liður í verkefni í kynja- og jafnréttisfræðslu í skólanum, en krakkarnir fjölluðu 
um Malölu Yousafzai, sem tilkynnt var um fyrir réttri viku að fengi Friðarverðlaun Nóbels í ár.  Sjá bls. 14.
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Gera tilboð í Þýskubúð
Hafnarfjarðarbær hyggst gera til-

boð í eyðibýlið Þýskubúð við 
Straumsvík. Fram kemur í gögnum 
bæjarins að landið sem um ræðir sé 2 
hektarar og að fasteignasali hafi metið 
landið á tíu milljónir króna. Fasteigna-
matið sé hins vegar umtalsvert lægra, 
eða ríflega ein milljón króna, rúm hálf 
milljón króna á hektara. Bæjarráð 
hefur falið bæjarstjóra að gera tilboð í 
landið, sem miðist við fasteignamatið. 

„Verðmat fasteignasalans er líklega 
miðað við mat á sumarbústaðarlandi, 
en sumarbústaðarland á þessum stað 
er líklega ekki mikils virði,“ segir Bjarki 
Jóhannesson, skipulags- og byggingar-
fulltrúi Hafnarfjarðar í minnisblaði til 
bæjarráðs, svæðið sé aðeins nýtilegt 
sem útivistarsvæði. 

Svæðið er á náttúruminjaskrá, 
sem þýðir að allar framkvæmdir eru 
háðar leyfi Umhverfisstofnunar. Bú-

seta er hins vegar óheimil á svæðinu, 
vegna þess að það er innan þynn-
ingarsvæðis álversins í Straumsvík. 
Af sömu ástæðum er landbúnaður og 
matvælaframleiðsla bönnuð á landinu. 
Því, segir í gögnum bæjarins, sé hæpið 
að líta á landið sem sumarbústaðaland. 

Þau verðmæti sem liggja í landinu 
fyrir Hafnarfjarðarbæ liggja fyrst og 
fremst í útivistargildi þess, segir Bjarki 

í minnisblaðinu, aðgengi að strönd og 
verndargildi þess, en nokkrar forminjar 
eru á svæðinu. „Það væri því ákjósan-
legt fyrir Hafnarfjarðarbæ að eignast 
landið eins og aðliggjandi land,“ segir 
í minnisblaðinu. Ekki sé mælt með því 
að hærra verð verði greitt fyrir landið 
en verðmat fasteignasalans, en bærinn 
hyggst, líkt og framan greinir, bjóða tíu 
sinnum lægri upphæð.

• Minnkar upptöku á fitu
• Styður við vöðvauppbyggingu • Án örvandi efna
• Eykur fitubrennslu

www.usn.is
Fæst hjá Hagkaup Garðabæ

Útboð notuð til að 
halda launum niðri
Hótanir um útboð eru not-

aðar í kjaraviðræðum við 
vagnstjóra Strætó bs. Fullyrt 

er að við kjarasamningagerð komi 
ávallt upp slík umræða og fulltrúar 
byggðasamlagsins Strætó bendi á að 
vilji stéttarfélagið taka harkalega á í 
kjaraviðræðum, þá væri hægt að bjóða 
út allar ferðir. 

Bæði Hafnarfjörður og Garðabær 
eru aðilar að byggðasamlaginu og á 
hvor bær sinn stjórnarmann. Reykjavík 
er hins vegar stærsti eigandi byggða-
samlagsins. 

„Útboð eru í eðli sínu gerð til að ná 
fram hagræði í rekstri. Það er alveg ljóst 
að ekinn kílómetri í útboðnum akstri er 

lægri en ekinn kílómetri í okkar eigin 
akstri. Þannig að við erum bara sem 
stjórn að gæta hagsmuna eigenda og sjá 
til þess að hægt sé að reka Strætó með 
sem hagkæmasta hætti,“ segir Bryndís 
Haraldsdóttir, stjórnarformaður Strætó 
bs. og bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins 
í Mosfellsbæ. 
- Þú ert þá að segja að þið eruð með-
vituð um það að hluti kostnaðarins 
við hægræðingu er borinn á herðum 
óbreyttra starfsmanna Strætó í formi 
verri starfskjara? 

„Já, ég þekki bara ekki þær tölur. Ég 
veit bara að einkaðaðilar hafa getað gert 
þetta með hagkvæmari hætti en við. “ 

Sjá ítarlega umfjöllun bls. 8. 

Íslendingur í hópi hluthafa
Frh. af forsíðu.

Í drögum að viljayfirlýsingunni segir 
enn fremur að í þessu geti falist at-
vinnutækifæri fyrir Hafnrfirðinga, 

auk þess sem Aqua Couture muni halda 
á lofti gæðum hafnfirska ferskvatnsins. 

Vatnsveitustjóra Hafnarfjarðar hefur 
verið falið að ræða áfram við fyrirtækið. 
Stefnt er að því, samkvæmt viljayfir-
lýsingunni, að viðræðum verði lokið 
fyrir áramót. Í viljayfirlýsingunni segir 
að rætt sé um að fyrirtækið fái sem 
nemur 3 sekúndulítrum af ferskvatni 
frá Hafnarfjarðarbæ. 

Aqua Couture var stofnað á Írlandi 
26. nóvember í fyrra. Stjórnendur og 
helstu eigendur, samkvæmt ársreikn-
ingi 2013 eru nefndir tveir. Alexander 
Titomirov og Melody Sanger. Þau eru 
bæði skráð til heimils í Flórída í Banda-
ríkjunum og hafa hvorugt áður stýrt 
fyrirtækjum á Írlandi. 

Auk þeirra eru skráðir hluthafar 
Bruno Delahaye í Frakklandi, Michael 
McNamara í Mónakó og Davíð Stef-
ánsson, sem skráður er til heimilis í 
Reykjavík. 

Hlutafé í Aqua Couture nemur 121 
þúsund evrum, eða sem nemur um 18 
milljónum króna. Hlutafé skiptist í A 
og B hluta. A hlutir eru 2.100.000 og B 

hlutir 10.000.000. Á Davíð Stefánsson 
500.000 B hluti samkvæmt reikningi 
félagsins fyrir síðasta ár. Hver hlutur 
er eitt evrusent að nafnvirði. 

Íslandsvinur? 
Alex Titomirov, annars stærstu hlut-
hafanna í Aqua Couture, er þekktur 
auðmaður. Hann fæddist árið 1960 í 
Rússlandi en flutti seinna til Banda-
ríkjanna þar sem hann hefur aðsetur. 
Hann auðgaðist af líftækniiðnaði, en 
hann er stofnandi félagsins Informax 

auk þess að hafa staðið að fleiri fé-
lögum í líftækniiðnaði, ef marka 
má Wikipediu. Titomirov er ekki 
ókunnur Íslandi. Hann kom hingað 
til lands árið 2005 í fylgd með skák-
meistaranum Boris Spassky til þess 
að hitta Bobby Fischer, en hermt er 
að Titomirov sé mikill skákáhuga-
maður. 

Vatnsdraumar sem ekki rættust
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Hafn-
firðingar hafa gert áætlanir um að selja 
vatn til erlendra aðila, því bæjarstjórn 
Hafnarfjarðar samþykkti um mitt ár 
2008 að fyrirtækið Glacier World ehf., 
fengi 1,5 hektara lóð í Hellnahrauni 
undir vatnsverksmiðju. Þetta var gert 
á grundvelli viljayfirlýsingar.

Bakhjarlar Glacier World voru sá-

dí-arabískir fjárfestar. Ekkert varð af 
framkvæmdum. Glacier World fram-
lengdi viljayfirlýsingu sína tvisvar, síð-
ast til ársins 2011, en síðan mun ver-
kefnið hafa sofnað svefninum langa. 

Vatnsverksmiðuverkefni hafa 
einnig verið í vinnslu á Ísafirði og á 
Snæfellsnesi, án þess að orðið hafi úr 
framkvæmdum.

Fimm af sex fulltrúum 
úr Sjálfstæðisflokknum
Fulltrúar Sjálfstæðisflokks-

ins í borgarráði Reykjavíkur 
hafa lagt til að minnihlutinn í 

borgarstjórn fái sérstakan fulltrúa í 
stjórn Sorpu. Reykjavík er lang stærsti 
eigandi byggðasamlagsins, sem er í 
sameign sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu. 

„Við höfum fullt traust á okkar full-
trúa í stjórninni,“ segir Halldór Hall-
dórsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í 
borgarstjórn og formaður Sambands 
sveitarfélaga. „Þetta er sett fram í sam-
hengi við almenna umræðu um þessi 
byggðasamlög. Þau eru fjarlæg okkur 
kjörnum fulltrúum,“ segir Halldór og 
tekur sem dæmi að menn fái lítið út 
úr því að lesa einungis fundargerðir 
stjórnar byggðasamlagsins. „Þess 

vegna veltum við því upp hvort minni-
hlutinn ætti ekki líka að fá fulltrúa, líka 
í því ljósi að Reyjavík er lang stærsti 
eigandinn.“

Halldór segir jafnframt að sjálfstæð-
ismenn vilji gjarnan að þessi fulltrúi 
kæmi úr þeirra röðum. 

Sex sitja í stjórn Sorpu, en hvert 
sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu á 
sinn fulltrúa í stjórn. Sjálfstæðisflokk-
urinn er ýmist með hreinan meirihluta 
eða á í meirihlutasamstarfi í öllum 
sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins, 
utan Reykjavíkur. 

Halldór Auðar Svansson, Pírati, er 
fulltrúi Reykjavíkur í stjórninni. Allir 
hinir fimm fulltrúarnir koma hins 
vegar úr Sjálfstæðisflokknum. 

Spurður um þessa staðreynd segir 

Halldór Halldórsson: „Ég hafði raunar 
ekki velt því fyrir mér þegar ég horfi 
yfir nöfnin, hvaðan þau koma, en Sjálf-
stæðisflokkurinn er með meirihluta 
eða í meirihlutasamstarfi í þessum 
sveitarfélögum.“

Stjórn Sorpu
Halldór Auðar Svansson fyrir 
Reykjavík – Píratar - varafor-
maður

Guðmundur Geirdal  
Kópavogi – Sjálfstæðisflokkur

Rósa Guðbjartsdóttir  
Hafnarfirði – Sjálfstæðisflokkur

Jóna Sæmundsdóttir  
Garðabæ – Sjálfstæðisflokkur

Hafsteinn Pálsson  
Mosfellsbæ – Sjálfstæðisflokkur 

Bjarni Torfi Álfþórsson  
Seltjarnarnesi –Sjálfstæðisflokkur 
– formaður 

Bjartsýnn á 
nýtt knatthús
Málið er í vinnslu hjá bæjar-

yfirvöldum þar sem verið 
er að kortleggja kosti og 

fleira,“ segir Almar Guðmunds-
son, formaður knattspyrnudeildar 
Stjörnunnar um knattspyrnuhús sem 
félagið hefur lengi kallað eftir. „Ég er 
bjartsýnn á að málið komist í farveg 
á næstu mánuðum,“ segir Almar um 
málið. 

Starfshópur barna og unglinga-
ráðs knattspyrnudeildar Stjörnunnar 
í Garðabæ sem skilaði skýrslu til fé-
lagsins síðasta vetur, telur „gríðarlega“ 
þörf fyrir knatthús í bænum. 

Fjallað var um málið á félagsfundi 
hjá knattspyrnudeild Stjörnunnar í 
byrjun árs. Hópurinn taldi mikilvægt 
að knatthús yrði sett niður á Ásgarðs-
svæðinu. Fram kom á fundinum að 
lágmarkskostnaður við slíka fram-
kvæmd yrði á bilinu 2-300 milljónir 
króna, en það færi eftir því hvernig 
húsið yrði gert úr garði. Byggingatími 
yrði sennilega um eitt ár. 

Ekki á fjárhagsáætlun
Erling Ásgeirsson, þá bæjarfulltrúi og 

formaður bæjarráðs, sagði ef marka 
má fundargerð félagsfundarins sem 
haldinn var í janúar, að umræðan um 
knatthús í Garðabæ væri ekki ný. En 
upplýsti að verkefnið hefði þá ekki 
verið á þriggja ára fjárhagsáætlun 
Garðabæjar. 

Almar Guðmundsson fjallaði um 
árangur félagsin á fundinum og taldi 
nauðsynlegt að byggja frekar upp að-
stöðu til knattspyrnuiðkunar í bænum. 
Miklu skipti að viðunandi aðstaða væri 
fyrir hendi fyrir tækniþjálfun yngri og 
eldri flokka. Yfirbyggð aðstaða skipti 
verulegu máli við að efla gæði þjálf-
unar og knattspyrnulega getu iðkenda 
Stjörnunnar. Því væri brýn þörf á því 
að reisa knattspyrnuhús svo að iðk-
endur gætu eins og knattspyrnufólk 
í nágrannasveitarfélögum spilað og 
notið þjálfunar yfir vetrartímann við 
bestu mögulegu aðstæður. Í kjölfarið 
var skorað á bæjarstjórn Garðabæjar 
að setja málið í forgang. 

Blaðið hefur frá byrjun september 
beint ítrekuðum fyrirspurnum um 
málið til Gunnars Einarssonar bæjar-
stjóra Garðabæjar, en ekki fengið svar.

Fjallað er um Þýskubúð í 7. bindi ritraðarinnar eyðibýli á Íslandi. Nafnið er til 
komið vegna verslunarumsvifa Þjóðverja á 15.-17. öld.  Mynd: eydibyli.is
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
ORMSSON HEFUR AFNUMIÐ VÖRUGJÖLD 
Í ÖLLUM VERSLUNUM SÍNUM FYRSTIR ALLRA
Vegna niðurfellingar vörugjalds hafa öll helstu heimilistækin 
lækkað í verði um 17% og sjónvörp, hljómtæki og annað um 20%.

UE32/40/48H5005 
LED SJÓNVARP · 100 Hz. 
Full HD 1920x1080p · Mega skerpa · Afspilun USB: 
kvikmyndir, ljósmyndir, tónlist · Sjónvarpsmóttakari: 
Digital DVB-T2

32” 87.920 áður 109.900

40”  111.920 áður 139.900

48” 151.920 áður 189.900

UE48H6675 
LED SJÓNVARP · 600 Hz. · Full HD 1920x1080p  
3D · SMART TV · Gervihnatta móttakari · Micro 
Dimming · Gervihnatta móttakari

48” 229.920 áður 287.400

Við höfum náð samningum við okkar helstu birgja, sem gerir okkur mögulegt að 
afnema þessi gjöld nú þegar. Fólk þarf því ekki að bíða eftir nýju ári til að gera 
hagstæð innkaup fyrir heimilið, heldur getur þú nú komið í verslanir ORMSSON 
um allt land og fengið umtalsvert meira fyrir peninginn en áður.

EKKI EFTIR NEINU AÐ BÍÐA

UE46/55/65H8005 
LED SJÓNVARP · 1000 Hz. · Full HD 
1920x1080p  SMART TV · CURVED

48” 399.920 áður 499.900

55”  495.420 áður 619.900

65” 719.920 áður 899.900

UE32/40/55/65H6475 
LED sjónvarp · 400 CMR  (rið)
3D · smart TV með þráðlausu neti.

32“ 119.920 áður 149.900

40“ 151.920 áður 189.900

55“ 279.920 áður 349.900

65“ 519.920 áður 649.900

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Síðumúla 9 · Sími 530 2900 · samsungsetrid.is
OPIð VIRkA DAGA kL. 10-18 · LAUGARDAGA kL. 12-16

lágmúla 8 · Sími 530 2800 · ormsson.is
OPIð VIRkA DAGA kL. 10-18 · LAUGARDAGA kL. 11-15
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Sýkillinn Svakalegi
Í erindi sem Pasi Sahlberg flutti 

á ráðstefnunni Future Teachers 
í ágúst s.l. varaði hann við sýkl-

inum sem geisar um skólakerfi heims-
byggðarinnar þar á meðal í Banda-
ríkjunum, Englandi, Ástalíu, Asíu og 
Svíþjóð. 

Hann segir það hafa komið öllum 
í opna skjöldu þegar í ljós kom fyrir 
rúmum áratug síðan að Finnland væri 
með bestu skóla í heimi. Með tilliti til 
þess að Finnar líta á menntun sem 
almenningseign, gæði sem allir hafa 
ókeypis aðgang að, kom þetta á óvart. 
Þar eru ekki stöðluð próf né einka-
skólar sem taka þátt í samkeppni. 
Þegar Sahlberg skoðar þjóðir heims 
segist hann sjá hvernig samkeppni, 
frjálst val og mælingar á nemendum 
og kennurum eru nýtt sem aðferðir 
til að bæta menntun. Þessi alþjóðlega 
markaðsvæðing hefur komið mörgum 
opinberum skólum í Bandaríkjunum 
og víðar í vanda, en það á ekki við um 
Finnland. 

Það má spyrja hvað hafi gert 
finnsku skólana svo sérstaka. Svarið 
hefur komið mörgum á óvart, segir 
Sahlberg. Í fyrst lagi þá hafa Finnar 
aldrei stefnt að því að verða bestir í 
menntun, heldur hefur markmiðið 
verið góðir skólar fyrir öll börn. Með 
öðrum orðum þá skiptir jafnræði í 
menntun meira máli en samkeppnin 
um toppinn. 

Í öðru lagi líta Finnar kennslu alvar-
legum augum og hafa því gert kröfur 
um að allir kennarar njóti góðrar 
þjálfunar í akademiskum háskólum. 
Litið er svo á að allir kennarar eigi 
að njóta faglegs sjálfstæðis og trausts 
í störfum sínum. Þetta hefur leitt til 
þess að kennsla er eftirsóttur starfs-
vettvangur meðal ungra Finna. Í dag 
fer 30 sinnum meiri tími til faglegar 
þróunar kennara og skólastjórnenda 
en í það að prófa nemendur. 

Í þriðja lagi þá hafa Finnskir 
skólamenn markvisst lært af reynslu 
annarra þjóða hvað varðar skóla-
þróun. Bandaríkin hafa verið Finnum 
sérstakur innblástur allt frá dögum 
John Dewey. Kennsluaðferðir eins og 
samvinnunám, lausnarmiðað nám 
og portfolio eru dæmi um nálganir 
sem eru mjög algengar í finnskum 
kennslustofum, og eiga rætur í Banda-
ríkjunum. 

Sahlberg segir það hafa vakið athygli 
hans hve menntakerfum þjóða svipar 
mikið saman. Umbætur menntamála 
í mismunandi löndum fylgja einnig 
svipuðu mynstri sem Sahlberg telur 
vera svo augljóst að hann kallar það 
„The Global Educational Reform 
Movement“ eða GERM þ. e. sýkil. 
Þetta er eins og faraldur sem dreif-
ist um menntakerfinn líkt og sýkill. 
Hann dreifist með menntamönnum, 
fjölmiðlum og stjórnmálamönnum. 
Skólakerfi fá lánaðar stefnur hvert hjá 
öðru og smitast. Afleiðingarnar eru 
þær að skólarnir veikjast, kennurum 
líður illa og nemendur læra minna. 

Samkvæmt Sahlberg  hefur sýkill-
inn þrjú megin einkenni. 

Einkenni nr. 1. Aukin samkeppni 
innan skólakerfa, milli skóla, milli 
kennara, milli nemenda. Þeir sem trúa 
á mátt samkeppninnar halda því fram 
að skólarnir þurfi aukið sjálfstæði en 
því fylgir sjálfkrafa meiri krafa um 
að skólarnir standi skil á starfi sínu. 
Það er gert með stöðluðum prófum, 
eftirliti og mati á gæðum kennara. 
Þegar áherslan verður á samkeppni 
þá dregur úr samvinnu. 

Einkenni nr. 2. Það er litið á for-
eldra sem viðskiptavini og áhersla 
er á frelsi foreldra til að velja skóla 
fyrir börnin sín. Þetta kallar á mark-
aðsvæðingu skólanna. Alþjóðlegar 
rannsóknir hafa sýnt að þjóðum sem 
ganga hvað lengst í þessu fer aftur í 

námsárangri og munurinn milli ár-
angurs skólanna eykst. 

Einkenni nr. 3. Meiri krafa til 
skólanna og aukinn ábyrgð er sett á 
þá og kennara um að skila árangri. 
Fylgjendur þessarar hugmyndafræði 
líta svo á að með því að gera kennara 
ábyrga fyrir árangri nemenda þá muni 
árangur nemenda aukast. Stöðluð próf 
eru sú aðferð sem mest er notuð til að 
leggja mat á gæði skóla og kennara. 
Rannsóknir hafa sýnt að áherslur á 
stöðluð próf stuðla að kennsluháttum 
sem miða að því að undirbúa nem-
endur undir próf og draga jafnframt 
úr áherslum á uppeldishlutverk skól-
ans. 

Eins og fram kom á fyrrnefndri 
ráðstefnu þá hvetur Sahlberg Norður-
löndin til að verjast sýklinum með því 
að leggja áherslu á styrkleika sína. Þar 
nefndi hann sérstaklega samábyrgð, 
samvinnu, félagslegan jöfnuð, sköpun 
og frumkvæði. Norðurlöndin eiga að 
hans mati að vinna meira saman að 
því að greina styrkleika sína og þróa 
nám og kennslu sem eflir þessa þætti. 
Það eru þeir sem gera okkur sterk á 
hinum alþjóðlega vinnumarkaði. Í 
rauninni er þetta sama hugmynda-
fræðin og sú sem leggur áherslu á að 
greina styrkleika hvers einstaks nem-
anda og leggja áherslu á eflingu þeirra 
í stað þess að leita að veikleikunum og 
beina allri athyglinni að þeim. 

Birtist áður á www.kritin.is
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Fátt hefur verið meira rætt í vikunni en talan sem hér er í fyrirsögn. 
Fullyrt hefur verið í fjölmiðlum að þetta sé sú tala sem fjármálaráðu-
neytið áætli að manneskja verji í máltíð, í forsendum frumvarps um 

hækkun matarskattsins.

Fáum sögum fer hins vegar af því hvaðan talan er komin og hvernig hún varð 
til. Er talan rétt?

Nú vil ég taka fram að ég er mjög andvígur hækkun á neðra þrepi virðis-
aukaskattsins. Ríkisstjórn sem leggur þetta til er að lýsa yfir stríði á hendur 
öllu almennu launafólki. Þótt eitthvað lækki á móti, þá eru fullyrðingar um 
áhrif á heildarhaginn brenndar marki óskhyggju. Hitt blasir við að aðgerðin 
eykur ójöfnuð.

Í frumvarpi fjármálaráðherra eru tekin nokkur dæmi af ólíkum heimilum með 
ólíkar tekjur. En ekkert dæmanna lýsir láglaunafólki eða atvinnulausum. Ekkert 
dæmi lýsir fjárhagsstöðu þeirra sem þurfa að draga fram lífið á örorkubótum 
eða fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Í Hafnarfirði einum erum 220 manns í síðast 
nefnda hópnum. 

Því lægri sem tekjurnar eru, því hærra hlutfall þeirra fer til þess að kaupa mat.

En það var þessi tala. 

Talan 248 krónur finnst ekki í sjálfu frumvarpinu. Heldur ekki í greinargerðinni. 
Þegar reiknað er útfrá dæmunum í þar, þá verður talan ekki fundin heldur. 

Því er svo við að bæta að í dæmum fjármálaráðherrans eru matarinnkaup 
beint úr búðinni sérstakur liður. Önnur matarútgjöld fólks eru tiltekin undir 
öðrum lið í töflum greinargerðarinnar, líka mötuneyti, þótt ekki hafi það 
komið fram í fréttum vikunnar.

Það er því rétt hjá fjármálaráðherra þegar hann segir „Hvergi segir að venjuleg 
máltíð kosti 248 krónur.“

En svo má líka spyrja. Hafi Bryndís Loftsdóttir, varaþingmaður Sjálfstæð-
isflokksins eða blaðamaður Fréttablaðsins sem fyrst fleytti tölunni, reiknað 
skakkt. Er þessi tiltekna krónutala eitthvert aðalatriði? Hvað ef hún hefði verið 
330 krónur sem kannski er nálægt verði á skólamáltíð í grunnskóla? Eða 650 
krónur, eins og heimsend máltíð til eldri borgara í Hafnarfirði? 

Enda þótt fjármálaráðherra hafi rétt fyrir sér með eina ranga tölu í umræðunni, 
þá blasir við að hann hefur rangt fyrir sér um afleiðingar aðgerðarinnar. Hann 
vanmetur áhrifin af hækkun skattins á útgjöld þúsunda og jafnvel tuga þúsunda 
íslenskra fjölskyldna. Það verða seint taldar góðar fréttir. 

Ingimar Karl Helgason

248 krónur

Leiðari

Höfundur er

Nanna Kristín Christiansen, 

ritstjóri Krítarinnar

Umboðsmaður Hafnfirðinga
Á síðasta fundi bæjarráðs lögðum 

við fram tillögu um að stofnað 
verði embætti umboðsmanns 

Hafnfirðinga sem bæjarbúar geti leitað 
til um leiðbeiningar, ráðgjöf og álit ef 
þeir eru ósáttir við málsmeðferð og 
ákvarðanatöku bæjarins í þeirra málum. 

Hafnarfjörður hefur verið braut-
ryðjandi íslenskra sveitarfélaga í op-
inni stjórnsýslu. Á síðasta kjörtímabili 
ákvað bæjarstjórn að birta ætti gögn 
með fundargerðum allra ráða, nefnda 
og bæjarstjórnar. Þannig geta bæjarbúar 
fylgst betur með. Nú er rétti tíminn til 
að stíga næsta skref í átt að opnari, 
vandaðri og gagnsærri stjórnsýslu með 
því að stofna embætti umboðsmanns 
Hafnfirðinga. 

Af hverju umboðsmaður? 
Tillagan gerir ráð fyrir að hlutverk um-
boðsmanns Hafnfirðinga sé að leiðbeina 
um mögulegar kæruleiðir og heimildir 
til að mál séu tekin til endurskoðunar. 
Hlutverk umboðsmanns væri líka að 
útskýra og aðstoða við túlkun á efnis-
legu innihaldi ákvarðanatöku Hafnar-
fjarðarbæjar og jafnvel að bjóða sátta-
miðlun í þeim tilvikum sem líkur eru 
á að ágreining megi sætta með slíkri 

aðkomu. Umboðsmaður hefði líka stöðu 
til að rannsaka einstök mál og skila áliti 
um lögmæti þeirra og hann gæti tekið 
mál til athugunar að eigin frumkvæði. 

Jafnframt væri mikilvægt að umboðs-
maður Hafnfirðinga gæti tekið á móti, 
rannsakað og komið á framfæri upp-
lýsingum frá starfsfólki, viðsemjendum 
bæjarins og öðrum um réttarbrot, van-
rækslu, mistök eða óeðlileg afskipti kjör-
inna fulltrúa af málum í stjórnsýslu og/
eða þjónustu Hafnarfjarðarbæjar. 

Bætt aðgengi  
að stjórnvöldum 
Með tilkomu umboðsmanns Hafn-

firðinga yrði aðgengi bæjarbúa að 
stjórnvöldum bætt og tryggt að allir 
Hafnfirðingar og viðsemjendur 
bæjarins geti fengið leiðbeiningar, 
upplýsingar og komið á framfæri 
athugasemdum og kvörtunum. Um-
boðsmaður á að vera til staðar fyrir 
fólkið í bænum og vinna gegn þoku-
kenndri stjórnsýslu, sérhagsmunagæslu 
og spillingu. Umboðsmaður á þannig 
líka og ekki síður að stuðla að aukinni 
skilvirkni í stjórnsýslu bæjarins, jafn-
ræði og betri nýtingu fjármuna. 

Vonumst við til að hægt verði að ná 
samstöðu meðal fulltrúa allra flokka í 
bæjarstjórn um að málið. 

Höfundar eru:

Guðrún Ágústa  
Guðmundsdóttir

Adda María  
Jóhannsdóttir

Gunnar Axel  
Axelsson 

Hljóðdeyfir á álverið. Vegfarendur kynnu að hafa tekið eftir krönum við híf-
ingar við Álverið í Straumsvík nú í vikunni. Unnið hefur verið að endurnýjun 
lofthreinsistöðva, en það er liður í að auka framleiðslugetu, samkvæmt 
upplýsingum frá álverinu. tilgangur þessa er að draga úr flúorlosun. Hávaði 
hefur valdið ónæði sums staðar á lóð álversins og var því ákveðið að panta 
hljóðdeyfa, enda þótt hávaðamælingar færu ekki fram úr mörkum starfsleyfis. 
Hljóðdeyfirinn er 8 tonn. Hann var hífður yfir kerskála keflavíkurmegin og 
svo slakað ofan í strompinn. Verkið gekk vel er okkur sagt og tók innan við 
klukkustund að koma hljóðdeyfinum fyrir. Sams konar verk verður unnið 
Hafnarfjarðarmegin á næstu dögum.



HARDKORNA
Hin einu sönnu

H A R Ð K O R N A D E K K
Íslenskt hugvit með umhverfi og öryggi að leiðarljósi.

DEKK

– stórauka veggrip í hálku
– má keyra á allt árið
– auka rásfestu
– valda hverfandi svifryki
– virka allan líftíma dekksins

„Ég er búinn að nota 
Harðkornadekkin í heilt ár  
á pickup bíl. Þetta eru ein 
þau bestu dekk sem ég 
hef notað. Bíllinn er 
rásfastari og um leið mýkri 
í akstri á Harðkorna-
dekkjunum en á öðrum 
dekkjum sem ég hef 
notað. Ég mæli eindregið 
með Harðkorna-
dekkjunum.“  

Sigurður Hafliðason 
forstöðumaður Þjónustu-
miðstöðvar Garðabæjar.

"Í stefnumiði Isavia er m.a. 
lögð áhersla á að lágmarka 
áhættu, stuðla að auknu 
öryggi og hafa umhverfis-
mál í öndvegi.  Það er því  
í góðu samræmi við 
stefnumið Isavia að hafa 
bifreiðar okkar á Harð 
kornadekkjum. Góð reynsla 
og hagstætt verð styður 
enn frekar þessa 
ákvörðun."

Vilhjálmur Karl Karlsson, 
verkefnastjóri fjármála-
sviði / innkaupadeild.

„Við hjá Öryggismiðstöðinni 
erum með allan okkar bíla- 
flota á heilsársdekkjum.  
Undanfarin ár höfum við 
notað Harðkornadekkin 
með iðnaðardemantinum 
og hafa þau reynst vel í 
hálku og snjó. Dekkin 
uppfylla okkar markmið um 
að vera umhverfisvæn og 
örugg. Getum því með góðri 
samvisku mælt með 
Harðkornadekkjum.

Reynir Valbergsson, frkvstj. 

„Fyrir tæpu ári settum við 
Harðkornadekk undir 
forgangsbifreiðina okkar. 
Það er samdóma álit þeirra 
sem keyrt hafa bifreiðina 
að þau standist allar okkar 
kröfur um öryggi og mýkt 
við þau störf sem við 
sinnum. Dekkin eru hljóðlát 
og ekki sjálfgefið að dekk 
með þessa eiginleika séu á 
viðráðanlegu verði.“  

Borgþór Vignisson, 
formaður Björgunar-
félagsins Eyvindur, Flúðum.

markað sér skýra stefnu í 
umhverfismálum og 
viljum við forðast 
nagladekkjanotkun og 
stuðla þannig að minnkun 
svifryksmengunar. Eftir 
góða reynslu af notkun 
Harðkornadekkja frá 
haustinu 2012 munum við 
áfram velja Harðkorna-
dekk umfram önnur dekk.“ 

Gunnar Guðnason,  
umsjónarmaður tækja   

Björgunarfélagið 
Eyvindur Flúðum

FRÁBÆR MEÐMÆLI...
www.hardkornadekk.is

611  7799

PANTIÐ Á:panta@hardkornadekk.is

Í Harðkornadekkjum eru
iðnaðardemantar sem...

[ [Ath. iðnaðardemanta er ekki að finna í 
neinum öðrum „korna“ dekkjum á Íslandi.

frá traustum og kröfuhörðum viðskiptavinum.

...öruggust 
í prófunum*
Rannsóknir fagaðila tala sínu máli...
Samkvæmt rannsókn Sweden Vej og Traficc Institut (VTI *) á 
vetrardekkjum komu Harðkornadekkin mun betur út en önnur þekkt 
merki á markaðnum, m.a. þegar skoðuð var virkni dekkjanna við 
frostmark. Við þær aðstæður verða flest óhöpp í umferðinni. 

Harðkornadekk ættu því að vera fyrsti kosturinn fyrir 
þá sem vilja auka öryggi sitt og stuðla að betra 
umhverfi, þar sem  þau valda hverfandi svifryki 
og eru endurnýtt hráefni

www.hardkornadekk.is/pages/profanir-dekk

hardkornadekk.is     panta@hardkornadekk.is 

*
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Hefðbundnir og óhefðbundnir skartgripir
„Gullsmiðir vinna að margs konar verkefnum, mest er þó unnið að skarti, 
en nafnið Prýði lýsir vel vinnuumhverfi gullsmiða, þ. e. allt sem prýðir 
manninn, heimilið og umhverfi.“ segir Halla Bogadóttir gullsmiður. Á 
morgun opnar sýningin Prýði í Hönnunarsafni Íslands en sýningin er 
samtarfsverkefni safnsins og Félags íslenskra gullsmiða sem fagnar 90 ára 
afmæli á árinu. 

Smíðsgripir fátíðari
Á sýningunni verða verk eftir 40 gull-
smiði á öllum aldri, bæði þeir sem 
unnið hafa við fagið í áratugi og einnig 
nýútskrifaða. Ætlunin er að sýna þá 
breidd sem ríkir í íslenskri gullsmíði 
í dag og fengu þeir sem eiga verk á 
sýningunni frjálsar hendur varðandi 
muni sýninguna og máttu einnig velja 
gripi úr eigin safni. Þannig fá gestir 
að sjá hver eru sérkenni hvers og 
eins. Skartgripirnir á sýningunni eru 
annars vegar hefðbundnir hvað varðar 
efnisval en einnig má þar sjá gripi úr 
óhefðbundnari efnum og formum. 

Smíðisgripi eða korpus verða einnig 
til sýnis. „Korpus , stærri munir eins 
og kirkjumunir eru fátíðari í dag en 
var hér á árum áður. Ástæðan er fyrst 
og fremst verð á slíkum gripum og 
verðmætamat. Í dag er hráefnisverð 
á silfri hærra en oft áður og svo eru 
handverkið dýrara en sú verksmiðju-
framleiðsla sem gullsmiðir keppa 
við.“ 

Tískan fer í hringi
Halla segir miklar tískubylgjur vera 
í umhverfi gullsmiða sem sjáist á 
framboðinu á hverjum tíma. Í dag 

séu margir hlutir dregnir fram sem 
smíðaðir voru fyrr á tímum, þannig 
fari tískan í hringi. Aukin tækni í 
umhverfi gullsmiða hafi þó áhrif á 
hönnunina og það sem í boði er. 

Félag með sögu
Í Félagi íslenskra gullsmiða eru um það 
bil 80 skráðir félagsmenn og áætlar 
Halla að um 50 þeirra starfi við fagið. 
„Þess má geta að Félag íslenskra gull-

smiða er eitt elsta iðnaðarmannafélag 
á landinu og fundargerðir félagsins frá 
upphafi hafa varðveist.“ 

Sýningin Prýði opnar kl. 15 á morgun 
laugardag og stendur til 25. janúar. 

Rúnar
Geirmundsson 

Þorbergur 
Þórðarson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Útfararþjónustan ehf.

Stofnað 1990

Fjarðarási 25 • 110 Reykjavík • Sími 567 9110 • 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is  

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  

björgvinsdóttir

Helgi 
Björns í 
Bæjarbíói
Helgi Björnsson fagnar þriggja 

áratuga söngafmæli þessa 
dagana og heldur upp á tíma-

mótin með 30 tónleikum víðs vegar 
um landið. Hann kemur í Bæjarbíó í 
Hafnarfirði 19. október klukkan 21. 
Yfirskriftin er „Kvöldstund með Helga“. 
Þar rifjar hann upp ferilinn í tali og 
tónum, segir frá tilurð laganna, rifja 
upp einhverjar rokksögur og tekur 
fram gamlar poppflíkur og nokkur 
góð dansspor. 

Húsið verður opnað klukkan átta en 
miðinn kostar 2.990.

30 ár eru síðan fyrsta hljómplatan 
kom út með Helga björns, en það var 
Grafík - Get ég tekið sjéns. Þar voru 
m.a. lögin Mér finnst rigningin góð 
og Þúsund sinnum segðu já. Helgi 
hefur einnig sungið í Síðan Skein Sól, 
reiðmönnum Vindanna og einnig átt 
sólóferil í tónlist.

Fyrsta verkefni ungmennadeildar Gaflaraleikhússins: 

Heili hjarta typpi
Framtíðin, ungmennadeild 

Gaflaraleikhússins, frum-
sýnir nýtt íslenskt verk, „Heili 

hjarta typpi“ 24. október næstkom-
andi. Verkið er eftir tvo tvítuga pilta 
en Björk Jakobsdóttir leikstýrir. 

Verkið fjallar um 3 stráka sem eru 
að reyna að semja handrit saman. 
Verkið tekur á skemmtilegn máta 
á tilverukreppu þeira eftir mennta-
skóla. Hvernig á handrit framtíðar-
inna að verða, segir í kynningu á 
verkinu. Heili hjarta og typpi eru 
ekki alltaf sammála og sitt sýnist 
hverjum. 

Framtíðin stefnir að því að setja 
upp 1-2 sýningar á ári sem samdar 
eru og leiknar af ungmennum. 

Í janúar verður svo sýnt verkið 
Konubörn. Höfundar eru sex stelpur, 
en munu gefa „drepfyndna innsýn í 
heim unglingsstúlkna,“ segir í kynn-
ingu á framtakinu. 

Gaflaraleikhúsið fetar hér 
ótroðnar slóðir með sérstakri 
unglingadeild, en leikhúsið stóð á 

síðasta ári að metsölusýningunni 
Unglingnum. Verkið var gríðarlega 
vel sótt, en þúsundir sáu verkið á 
sviði og hlaut það jafnframt tvær 
Grímutilnefningar, auk þess sem 
Ríkissjónvarpið mun ætla að sýna 
verkið í vetur. 



Samstarfsaðilar Eldað fyrir Ísland:

Með þinni þá
töku 
fá sjál�oðaliðar 
okkar æfingu í að 
opna stöðvarnar og 
taka á móti stórum 
hópi fólks.

Þiggðu súpu, það 
hjálpar okkur.

Kjötsúpa Fjöldahjálpar-
stöðvar 

Sjál�oðaliðar Kynntu þér
málið
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Þú færð allar upplýs-
ingar um hvaða 
�öldahjálparstöðvar 
eru opnar á 
raudikrossinn.is   

Stöðvarnar verða 
mannaðar af 
sjál�oðaliðum okkar 
líkt og um alvöru 
neyð væri að ræða.

Um 50 stöðvar af 117 
víðsvegar um landið 
verða opnaðar. Hvar 
er þín næsta?

Í samstarfi við Klúbb 
matreiðslumeistara 
færðu gómsæta 
kjötsúpu. Fjöldi 
samstarfsaðila 
leggur hráefnið til.
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Úttekt

atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Einkarekstur hótunar- 
tæki gegn kjarabótum
Vagnstjórar sem starfa fyrir undirverktaka Strætó bs. geta búist við lægri 
launum en þeir sem starfa beint hjá fyrirtækinu. Nokkur hluti þeirra leiða 
sem Strætó rekur í leiðakerfi sínu eru í höndum undiverktaka líkt og fyrir-
tækisins Hagvagna. Þeir starfsmenn sem þar vinna eru sumir félagsmenn 
í Bifreiðastjórafélaginu Sleipni en flestir eru þeir þó í Verkalýðsfélaginu 
Hlíf. Blaðið hefur vitneskju um að starfsfólki og jafnvel fulltrúum Starfs-
mannafélags Reykjavíkur sé hótað útboði á störfum þeirra af hálfu Strætó 
bs. fari þeir fram á bætt kjör. Hafnarfjörður og Garðabær eru báðir aðilar 
að byggðasamlaginu Strætó og eiga einn fulltrúa í stjórn hvor. 
40% í útboði
„Það eru um 40 prósent af akstrinum 
sem eru í útboði, það er ekinn af öðrum 
en okkur sjálfum. Við erum að íhuga 
þessi mál núna og ég held að stefnan 
sé að halda áfram að vera með allavega 
hluta af akstrinum boðinn út. Það er 
samt alltaf ákvörðun stjórnar hvort 
farið er í útboð eða ekki,“ segir Bryndís 
Haraldsdóttir, stjórnarformaður Strætó. 
- Hvert er hagræðið fyrir strætó? 
„Það eru upplýsingar sem fram-
kvæmdastjórinn yrði að gefa þér,“ 
segir Bryndís Haraldsdóttir, stjórnar-
formaður Strætó bs. og bæjarfulltrúi 
í Mosfellsbæ. 

Blaðið óskaði upplýsinga um rök-
semdafærslu Strætó bs. fyrir útboði 
ákveðinna leiða sem og skýringu á 
þeirri pólitísku stefnumótun sem að 
baki slíkum útboða er. Engin svör hafa 
borist. 

Geta jafnað launin
„Okkar menn falla undir kjarasamning 
á almennum markaði. Aftur á móti er 
Strætó í Reykjavík undir samningum 
Reykjavíkur. Þótt grunnlaunin séu 
lægri þá hafa hér verið borgaðir ýmsir 
bónusar t.d. tjónlaus bónus og reyklaus 
bónus,“ segir Kolbeinn Gunnarsson 
formaður Hlífar og bætir við að eftir 
greiðslu bónusanna þá séu tekjurnar 
nokkuð svipaðaðar. 
- Bónusar eru samt ekki jafn traust kjör 
og grunntaxtar? 

„Ég gerði nú einhverntíman könnun 
á þessu og þá voru menn á svipuðum 
stað. En það er alveg rétt og þess vegna 
hef ég verið að reyna að gera kröfu um 
að festa þetta inn í kjarasamninginn. 
Það hefur bara gengið frekar hægt. Það 
er alveg rétt þetta er ekki alveg í hendi 
með bónusum.“ 
- Þegar þú segir festa þetta áttu þá við 
að setja bónusa í kjarasamninga eða ná 
upp grunnlaunum? 

„Já við erum náttúrulega alltaf að 
reyna að ná upp laununum í okkar 
kjarasamningum en því miður hafa 
laun á almennum markaði verið ívið 
lægri en hjá Strætó í Reykjavík,“ segir 
Kolbeinn og bætir við að almennt telji 
hann bílstjóra allt of lágt launaða á Ís-
landi. Starfinu fylgi mikil ábyrgð en að 
greiðslu vegna hennar sé ekki að finna 
í launakjörum. 

Unnið að nýjum  
kjarasamningum
„Það eru að koma nýir samningar og 
það er verið að fara í þessa vinnu um 
áramótin - væntanlega byrjar vinnan 
fyrir áramót. Það á að fara inn í kafla 
sem varða bílstjóra. Það er eitt af því 
sem átti að gera við gerð síðustu kjara-
samninga en var ekki gert vegna þess 
að það voru bara stuttir samningar 
sem gerðir voru í fyrra. Núna er næsta 
skref að vinna í gerð kjarasamninga 
fyrir þetta fólk,“ segir Kolbeinn. 
- Hvað hefur þessi staða, það er launa-

munur þrátt fyrir sambærilega vinnu, 
verið lengi? 

„Þetta er búið að vera til nokkurra 
ára. Það hefur alla tíð verið þessi mis-
munur á Strætó í Reykjavík og hóp-
ferðabílstjórnunum hér suður frá. 
Það hefur gengið mjög tregt að ná að 
samræma þetta.“

Lítið frumkvæði
Lítill hluti vagnstjóra eru félagar í Bif-
reiðstjórafélaginu Sleipni. Á skrifstofu 
félagsins fengust þær upplýsingar að 
þeir væru fáir. Félaginu hefði borist 
það til eyrna að félagsmenn þeirra 
væru á lægri launum en félagsmenn 
í Starfsmannafélagi Reykjavíkur. 
Sleipnir hefði hins vegar ekki tekið 
frumkvæði í málinu. Þeir starfsmenn 
sem blaðið ræddi höfðu orð á launa-
mun starfsmanna og sögðu þann 
mun notaðan til að kæfa gagnrýni á 
framkvæmdastjórn Strætó og óánægju 
með laun. Þá voru nefnd dæmi þess 
að launamunurinn væri notaður sem 
hótun um enn frekari útboð og einka-
rekstur vagnleiða Strætó. 

Nýlega var greint frá hótunum um 
starfsmissi mótmæltu vagnstjórar 
notkun öryggismyndavéla í vögnum 
fyrirtækisins. 

Uppsögn og einkavæðing
„Strætó BS. gerir þá kröfu að allir 
starfsmenn sem sinna farþegaflutn-
ingum á fyrirtækisins, hafa umsjón 
með ökutækjum eða eftirlit í vögnum 
samþykki búnaðinn,“ segir í nýlegri 
umfjöllun blaðsins en orðin eru bein 
tilvitnun í fjöldapóst sem sendur ar á 
vagnstjóra Strætó bs. „Starfsmenn hafa 
andmælarétt en nýti þeir sér hann leiðir 
það til starfsmissis,“ segir enn fremur 
í bréfinu. Í samtölum við starfsfólk 
Strætó og við fulltrúa Starfsmannafé-
lags Reykjavíkur að undanförnu hefur 

komið fram að starfsandinn á Strætó 
er afar slæmur. Stéttarfélaginu berist 
til að mynda töluvert magn af kvört-
unum. Þá er stjórnunarstíll fyrirtæk-
isins sagður afar harkalegur. Í samtali 
við blaðamann, vegna fréttar af upp-
töku öryggismyndavélakerfis sagðist 
Reynir Jónsson framkvæmdastjóri 
byggðasamlagsins telja að aðeins einn 
starfsmaður væri óánægður með upp-
töku eftirlitskerfisins en að aðrir væru 
ánægðir. Þetta er í andstöðu við við-
mælendur 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 mis-
notað og notað í öðrum tilgangi en 
kynnt hafi verið. 

Allt í útboð
Blaðið fékk staðfestingu hjá Starfs-
mannafélagi Reykjavíkur á að hótanir 
um útboð væru reglulega nýtt þegar 
semja eigi um laun og almenn kjör 
fyrir félagsmenn félagsins. Þessi um-
ræða kæmi þannig alltaf upp í kringum 
kjarasamningagerð. Fulltrúar Stætó bs. 
bentu þannig iðuleg á að hægt væri að 
bjóða út allar ferðir byggðarsamlagsins 
taki verkalýðsfélagið of harkalega á í 
samningsgerðinni. Samkvæmt þessu 
virðist framkvæmdastjórn Strætó 
meðvituð um að kostnaður útboða falli 
meðal annars á herðar óbreyttra starfs-
manna. Bryndís Haraldsdóttir segir 
stjórn félagsins ekki hafa rætt útboð á 
þessum forsendum en þau séu vissu-

lega hagkvæmari fyrir Strætó sé miðað 
við kostnað á hvern ekinn kílómetra. 

Á herðar láglaunafólks
- Eruð þið í stjórn meðvituð um að þegar 
þið takið akstur í útboð að ein af af-
leiðingum þess er að laun starfsmanna 
á gólfi lækka miðað við laun í sambæri-
legu starfi hjá Strætó bs.? 

„Útboð eru í eðli sínu gerð til að ná 
fram hagræði í rekstri. Það er alveg ljóst 
að ekinn kílómetri í útboðnum akstri er 
lægri en ekinn kílómetri í okkar eigin 
akstri. Þannig að við erum bara sem 
stjórn að gæta hagsmuna eigenda og sjá 
til þess að hægt sé að reka Strætó með 
sem hagkæmasta hætti,“ segir Bryndís 
Haraldsdóttir. 
- Þú ert þá að segja að þið eruð með-
vituð um það að hluti kostnaðarins 
við hægræðingu er borinn á herðum 
óbreyttra starfsmanna Strætó í formi 
verri starfskjara? 

„Já, ég þekki bara ekki þær tölur. Ég 
veit bara að einkaðaðilar hafa getað gert 
þetta með hagkvæmari hætti en við.“

Útboð áfram
Bryndís segir að stjórn Strætó bs. muni 
á næstunni fara yfir þessi mál. Þá er vert 
að benda á að kjarasamningar ASÍ losna 
fljótlega en samningar síðasta árs voru 
tímabundnir samningar. Yfirferð yfir 
útboð Strætó fer því fram skömmu áður 
en vinna við kjarasamninga fer í gang. 
- Hvert er hagræðið fyrir strætó? 
„Það eru upplýsingar sem fram-
kvæmdastjórinn yrði að gefa þér,“ segir 
Bryndís. 
- Þetta er þrátt fyrir allt fyrirtæki í al-
mannaþjónustu þá spyr maður hvort 
þessi umræða, um afleiðingar fyrir 
starfsfólk sem þegar starfar við störf sem 
ekki eru beinlínis hálaunastörf, hafi átt 
sér stað innan stjórnar? 

„Umræðan hefur ekki verið tekin út 
á þeim grundvelli. Fyrst og fremst erum 
við bara að gæta hagræðingar í rekstri 
og við höfum talið það heppilegt fyrir 
Strætó að hafa hluta af þessu í eigin 
akstri og hluta hjá öðrum. Það hefur 
komið hagstætt út fyrir félagið. Ég held 
að það sé almennur vilji hjá stjórn og 
eigendum að halda því þannig.“ 
- Blaðið hefur fengið úr nokkrum áttum, 
þar á meðal frá Starfsmannafélagi 
Reykjavíkur sem og starsfólki sjálfu, að 
útboð sé notað sem hótunartæki innan 
fyrirtækisins gagnvart starfsfólki sem 
gerir kröfu um betri kjör. Hefur þú vit-
neskju um slíkt og hvað finnst þér um 
slíkar aðferðir? 

„Ég get ekki svarað fyrir þetta 
og þekki ekki þennan hluta. Fram-
kvæmdastjóri fer með starfsmannamál 
og hefur fullt taust og umboð stjórnar 
til þess.“

reynir Jónsson.bryndís Haraldsdóttir.

„Því miður hafa laun á almennum markaði verið ívið lægri en hjá Strætó í reykjavík,“ segir kolbeinn Gunnarsson hjá Hlíf. bryndís Haraldsdóttir, stjórnar-
formaður Strætó, segir að útboð séu gerð til að lækka rekstrarkostnað.



ÞETTA ER EKKI 
RÉTTLÁTT!

Hækkun á matvælum

Hækkun á matarskatti er aðför að launafólki sem ver stórum 

hlutum tekna sinna til kaupa á brýnustu nauðsynjum. 

Heilbrigðismál

Með meiri kostnaðarþátttöku vegna lyfja og heilbrigðis

þjónustu er gróflega vegið að hagsmunum sjúklinga og 

þeirra sem þurfa á þessari þjónustu að halda. 

Menntamál

Fyrirheit um eflingu starfs, verk og tæknimenntunar eru 

svikin og möguleikar fólks á vinnumarkaði með litla form

lega menntun til að sækja sér nám eru skertir verulega.

Starfsendurhæfing

Niðurskurður til starfsendurhæfingar er aðför að fólki sem 

veikist eða slasast og þarf á starfsendurhæfingu að halda til 

að komast aftur út á vinnumarkaðinn.

Skattalækkanir

Ríkisstjórnin hefur að undanförnu afsalað ríkissjóði tekjum 

fyrir tugi milljarða króna til að bæta hag þeirra ríkustu.

Atvinnuleysistryggingar

Stytting bótatímabils er fordæmalaus aðför að atvinnu

lausu fólki og mun auka enn á fátækt í landinu.

Húsnæðismál

Ekki er gert ráð fyrir neinum auknum framlögum til að 

mæta miklum vanda í húsnæðismálum.

Jafnræði í lífeyrismálum

Skert framlög til jöfnunar örorkubyrða almennra lífeyris

sjóða valda skertum lífeyrisgreiðslum til félagsmanna ASÍ. 

Fjárlagafrumvarpið 2015 er aðför að launafólki á Íslandi.

Fjöldi stéttarfélaga á landinu hefur mótmælt 

fjárlagafrumvarpinu harðlega í formi ályktana.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Stenst allar kröfur
Í sumar birti vefsíðan BabyCentre lista yfir vinsælustu barnanöfnin í 
Bretlandi. Þótt þessi listi sé auðvitað langur eru ekki birt nema hundrað 
vinsælustu nöfnin. Listinn er gefinn út árlega og fátt í sjálfu sér sem breytist 
frá ári til árs. Það bar hins vegar til tíðinda í sumar að eitt nafn hafði tekið 
gríðarlegt stökk upp listann –um 243 sæti. Þetta er kvenmannsnafnið Elsa, 
sem nú er í áttunda sæti. Vinsældir þess eru raktar til þess að aðalsöguhetjan 
í Disneymyndinni Frosin heitir einmitt Elsa. 

Vinsælasta teiknimynd 
allra tíma
Frosin er ein allra vinsælasta kvik-
mynd sem nokkurn tíma hefur verið 
gerð. Engin teiknimynd hefur halað 
inn viðlíka tekjum –jafnvirði um 140 
milljarða króna samkvæmt tölum 
frá í júní. Þá er ótalið allt það sem 
tengdur varningur, leikföng, töskur, 
litabækur o.þ.h. hefur skilað í buddu 
framleiðanda. Frosin er fimmta tekju-
hæsta kvikmynd sögunnar og er enn 
sýnd í kvikmyndahúsum sums staðar 
í heiminum. En það er líka búið að 
gefa hana út á DVD. Diskurinn náði 

því að slá öll sölumet á Amazon – bara 
með forsölunni. Myndin varð semsagt 
mest selda barnamynd á þessari stærstu 
verslunarvefsíðu heims, áður en hún 
kom út. 

Hefur rakað  
inn verðlaunum
En það er ekki bara myndin sjálf sem 
rakar inn peningum. Tónlistin ein og 
sér hefur líka skilað sínu, með a.m.k. 
milljón seldum geislaplötum og sjö 
milljón niðurhölum á tónlistarvef-
síðunni Spotify. Þá hafa bæði myndin 
og tónlistin halað inn fjölmörgum 

verðlaunum, Óskar, BAFTA, Golden 
Globe og svo mætti lengi telja. Mynd-
skeiðaáhorfin á myndbandavefsíðunni 
Youtube eru talin í hundruðum millj-
óna. Svo eru lögin úr Frosin auðvitað 
sungin í kórum, á leikskólum, skólum 
og í afmælisveislum um alla veröld. 

Fellur foreldrum í geð
Myndin byggir á sögu H. C. And-
ersens um ísprinsessuna. Í henni er 
hvorki að finna alvarlegt ofbeldi eða 
annað sem foreldrar reyna að forða 
börnunum sínum frá því að sjá. Stelpur 
eru í stærstu hlutverkum og eru hetjur 
myndarinnar. Aðalpersónur myndar-
innar, Elsa og Anna, eru flóknar og 
mannlegar og kannski skiptir það líka 
máli. Myndin stenst hið svokallaða 
Bechtel próf, en það  gefur vísbendingu 
um stöðu kynjanna, en grunnforsenda 
prófsins er að tvær (nafngreindar) 
kvenpersónur tali saman, um eitthvað 

annað en karlmenn. Flestar myndir 
falla á prófinu.
Svo er ekki  með þessa mynd og því 
hafa jafnréttissinnar um allan heim 
tekið myndinni opnum örmum. 

Opnar leið að hjarta 
barnsins
Vinsældirnar eru semsagt gríðarlegar. 
Flest börn hér á landi hafa séð myndina 
og margir foreldrar líka, þ.m.t. undir-
ritaður. Hún er ágæt skemmtun, vel 
íslenskuð og talsett - framleiðendunum 
og þeirra fólki hér á landi til sóma. En 
slíkri velgengni fylgir líka mikil ábyrgð. 
Allt sem tengist Frosin kvikmyndinni 
á greiða leið inn í huga og hjörtu millj-
óna barna um allan heim. Vegna þess 
hversu vel þessi mynd er úr garði gerð 
og barnvæn – eru varnir flestra foreldra 
líklega stilltar á lægstu stillingu þegar 
kemur að myndinn sjálfri og afleiddum 
vörum. Þar af leiðandi er ábyrgð þeirra 
mikil sem búa til þennan varning. 

Ábyrgð útgefanda
Nú er komin út Frosin matreiðslubók 
á íslensku. Útgefandi er Edda. Bókin 
mun líklega eiga jafn greiða leið inn 
að kjarna hvers íslensks barns og aðrar 
vörur, tónlist og fleira sem tengist 
myndinni. Líklegt er að bókin skauti 
hæglega fram hjá vörnum foreldra sem 
einbeita sér frekar að vernda börnin 

fyrir ofbeldi og klámi á alnetinu og í 
tölvuleikjum – frekar en að hafa varann 
á varðandi þær Elsu og Önnu. Fólk 
treystir því – út frá því sem á undan 
er komið, að það sem tengist kvik-
myndinni sé í lagi. En standa Disney 
og Edda undir þessum væntingum? 
Matarblaðamaður náði sér í eintak af 
Frosin matreiðslubókinni og kannaði 
málið. 

Titillinn lofar góðu
Matarblaðamaður rekur strax augun í 
að ekki er búið að íslenska vörumerkið, 
það stendur Frozen en ekki Frosin. En 
þar með eru mínusarnir nánast upp 
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taldir. Strax á forsíðunni er greint frá 
því í undirtitli að í bókinni sé að finna 
63 girnilegar og hollar uppskriftir fyrir 
alla fjölskylduna. Hollar eru hér lykil-
orð! Strax á blaðsíðu 6 til 9 er að finna 
ávarp frá Steinari B. Aðalbjörnssyni 
næringarfræðingi hjá Matís. Þar fer 
hann stuttlega yfir það sem gerir mat 
hollan, varar lesendur (börnin) við því 
að þau láti plata sig til að borða óholl-
ustu með auglýsingapráli. Á innsíðu 
má svo sjá að það er enginn annar en 
sjálfur Siggi Hall sem á heiðurinn af 
uppskriftunum. Manni verður strax 
rórra. Bókin er líka skemmtilega upp-
sett með persónum úr Frosin og fall-
egum ljósmyndum Gassa af matnum. 

Falleg og vel uppsett bók
Efnisyfirlitinu er raðað upp eftir viku-
dögunum, kjötlausir mánudagar, léttir 
og auðveldir þriðjudagar o.s.frv. Við 
hverja uppskrift er svo gefið upp erf-
iðleikastig, undirbúnings- og eldunar-
tími, hver eru nauðsynleg áhöld og . 
. . kaloríur, prótein, kolvetni og fita í 
hverjum skammti. Þetta er til fyrir-
myndar! Mikið er um skemmtilegar 

fiskiuppskriftir - ávextir og grænmeti 
sýnist matarblaðamanni vera í hverjum 
rétti. Svo er líka einstaklega gaman að 
því að íslenska lambinu er gert hátt 
undir höfði. Af því að réttirnir eru svo 
sannarlega fjölbreyttir og hollir, gæti 
það haft jákvæð lýðheilsuáhrif að sem 
flest börn eignist þessa bók. 

Stendur fyllilega  
undir væntingum  
. . . og rúmlega það
Frosin matreiðslubókin stendur fylli-
lega undir væntingum . . . og rúmlega 
það. Í henni má sannarlega finna 63 
girnilegar og hollar uppskriftir fyrir 
alla fjölskylduna. Uppsetning, umbrot 
og allur frágangur er til fyrirmyndar. 
Frosin matreiðslubókin er frábært 
hjálpartæki fyrir okkur foreldra í því 
að fá börnin okkar til að borða hollan 
og fjölbreyttan mat. Aðstandendur 
bókarinnar standa svo sannarlega 
undir þeirri ábyrgð að búa til vand-
aða matreiðslubók í nafni vinsælustu 
teiknimyndapersóna heims! Bókin er 
heiðarleg, falleg og skemmtileg og að-
standendum til sóma! 

Svavar 
Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is

Galdur hinnar fullkomnu 
eldunar – Sous Vide
Margir kannast við vand-

ræðaganginn sem getur 
fylgt því að reyna að elda 

nautakjöt eins og maður vill hafa það. 
Oft er það annað hvort of mikið eða 
of lítið eldað. Þetta á auðvitað við um 
aðrar gerðir af kjöti og ýmsan annan 
mat. Hver getur soðið ekk þannig að 
það sé fullkomlega linsoðið í hvert 
skipti? Ekki ég. En á veitingastöðum 
er eldunin hins vegar oft í nánd við 
fullkomnun. Hvert er leyndarmáli? 

Leynibragð  
matreiðslumanna
Í fyrsta lagi skiptir menntun, reynsla 
og þekking matreiðslumannana 
sköpum. Við Íslendingar búum 
svo vel að eiga matreiðslumenn á 
heimsmælikvarða. Okkar menn ná 
gjarnan langt í alþjóðlegum keppnum 
og þykja framarlega. Einhverju sinni 
var sagt að franskur matur væri eins 
og venjulegur matur – bara með meiri 
rjóma og smjöri. Veitingastaðamatur 
er líka eins og venjulegur matur, nema 
hvað betur eldaður og framreiddur. En 
matreiðlumenn kunna líka ýmis brögð 
til að elda góðan mat. Eitt þeirra er að 
elda Sous Vide, eða í lofttæmi eins og 
þetta franska hugtak myndi íslenskast. 

Hárnákvæm vísindi
Frá því á áttunda áratugnum hefur 
Sous Vide eldamennska verið að ryðja 
sér til rúms. Aðferðin gengur út á vatn 
er hitað upp í ákveðið hitastig, með 
mjög nákvæmum hætti. Hálf gráða 
til eða frá skiptir máli. Hitastigið er 
mismunandi eftir því hvað skal elda, 
oft á bilinu 50 til 90 gráður. Svo er 
matnum pakkað í sérstaka þar til gerða 
poka sem eru lofttæmdir og innsigl-
aðir (vacuum sealed). Pokinn er svo 
settur ofan í vatnsbaðið. Til þess að 
hitastigið sé nákvæmt og vatnið allt 
jafn heitt þarf sérstakar græjur í þetta, 
annað hvort tæki með lítilli skrúfu og 

hitara sem sett er á brúnina á venju-
legum potti, eða sérstakan Sous Vide 
vatnsofn. 

Mýkri og safaríkari matur
Með því að elda mat á þennan hátt, 
með mikilli nákvæmni við vægari hita 
í lengri tíma í lofttæmdum og innsigl-
uðum poka, næst einstaklega góður 
árangur. Maturinn verður mýkri og 
safaríkari og það er nánast ekki hægt 
að ofelda. Góða steik má t.d. elda við 
55,5 gráður í einn til tvo tíma. Þótt 
hún sé í þrjá eða fjóra tíma í Sous Vide 
baðinu gerir það ekkert til, hún ofeld-
ast ekki af því hitastiginu er stýrt. Svo 
er hún tekin úr pokanum og snögg 
brúna á sjóðandi heitri pönnu. Með 
þessu næst eintaklega góður árangur, 
steikin er safarík og girnileg eins og 
að var stefnt. Þetta er auðvitað ástæða 

þess að þessi aðferð hefur verið notuð 
í vaxandi mæli síðustu áratugi á bestu 
veitingastöðum heims. 

Eignað frönskum  
Michelin kokki
Þótt aðferðin hafi verið komin fram 
nokkrum árum fyrr er Sous Vide 
eldun oft eignuð franska Michelin 
kokkinum Georges Pralus sem fór að 
nota hana í kringum 1975. Hann vildi 
reyna að elda hina fullkomnu frönsku 
gæsalifur (foie gras) með stöðluðum 
og einföldum hætti. Í kjölfarið fengu 
farþegar á fyrsta farrými Air France 
nú fullkomlega eldaða gæsalifur í flug-
ferðum. Sumir telja að maturinn hafi 
skipt sköpum varðandi vinsældir og 
afkomu flugfélagsins Aðferðin varð 
strax vinsæl meðal fagmanna sem 
þróðuðu hana áfram svo nú er orðið 
hægt að elda allan mat Sous Vide. 

Nú orðið einfalt heima
Það eru nokkur atriði sem þarf að var-
ast í Sous Vide eldamennsku. Ekki má 
nota hvaða plastpoka sem er, heldur 
eingöngu poka úr sérstöku plasti sem 
gefur ekki frá sér nein eiturefni. Búið 
er að rannsaka þetta nokkuð ítarlega 
bæði austan hafs og vestan, og óhætt 
að nota poka sem gefnir eru upp fyrir 
Sous Vide eldamennsku (að minnsta 
kosti þá sem eru á markaði hér). Svo 
er auðvitað ákveðin slysahætt af því 
að vera með stóra potta með heitu 
vatni uppi á borði í langan tíma. Við 
þessu hefur verið brugðist með því að 
smíða og framleiða sérstaka fasta og 
stöðuga Sous Vide potta fyrir veitinga-
staði. Nú eru þessir pottar hins vegar 
líka komnir á markaðinn fyrir okkur 
hin – til að nota heima. Hver sem er 
getur núeldað meinhollan mat af vís-
indalegri nákvæmni með lágmarks 
fyrirhöfn. Matarblaðamaður er búinn 
að prófa. Árangurinn er stórkostlegur 
– hin fullkomna steik! 
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Hreinsun íbúðar-, iðnaðar- 
og nýbyggingarsvæða

Minnum á: 

Hausttiltekt

Við minnum á hreinsunarátakið sem stendur til 22. 
nóvember. Bæjarbúar eru hvattir til að hreinsa lóðir 
sínar og nærumhverfi og til nýta sér gámastöðvar 

sem eru á sex stöðum í bænum. Þar er hægt að 
henda timbri, stáli og blönduðu rusli í 

þar til merkta gáma. 

Á Mínum síðum á vef Hafnarfjarðarbæjar, 
hafnarfjordur.is, geta fyrirtæki og húsfélög 

óskað eftir að rusl verði sótt.

Tökum höndum saman og 
gerum bæinn okkar enn fallegri. 

Nánari upplýsingar eru á www.hafnarfjordur.is
Fallegur bær er okkur kær!
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Sektardómur yfir níumenningum sem mótmæltu í Gálgahrauni: 

Merkingarnar skiptu ekki máli
Níu manns sem lögregla höfuð-

borgarsvæðisins ákærði fyrir 
að óhlýðnast fyrirmælum í 

mótmælum í Gálgahrauni fyrir ári, 
voru sakfelld í héraðsdómi Reykjaness. 

Hver og einn níumenninganna þarf 
að greiða 100 þúsund krónur í sekt auk 
málskostnaðar. 

Þegar hefur verið ákveðið að leita 
eftir áfrýjun til Hæstaréttar, eftir því 
sem blaðið kemst næst. Níumenn-
ingarnir sem dæmdir voru sekir mót-
mæltu ásamt tugum annarra vegagerð 
í Gálgahrauni fyrir réttu ári. Fjöldi lög-
reglumanna kom þar að. Vinnusvæði 
var afmarkað umhverfis fólkið, og var 
það í kjölfarið beðið um að færa sig, 
sem það gerði. Þá var vinnusvæðið 
afmarkað að nýju, þannig að fólkið 
lenti innan girðingar. Þá vildi fólkið 
ekki fara og hóf lögregla að handtaka 
fólk. Tugir manna voru handteknir, en 
aðeins níumenningarnir voru ákærðir. 

Í forsendum dómanna yfir fólkinu 
segir meðal annars: „[T]elur dómur-
inn engu máli skipta hvort merkingar 
hafi verið komnar áður eða eftir að 
ákærði kom inn á svæðið, þar sem 
honum mátti vera fullljóst að þegar 
lögreglan bað hann að fara af svæðinu 
var ákærði þá þegar innan merkinga 
um vinnusvæði.“

Fram hefur komið að mótmælendur 
telja að vegagerðin um Gálgahraunið 
hafi verið ólögleg. Drepið er á þetta í 
dómunum yfir fólkinu. Þar er einnig 
fjallað um ákvæði stjórnarskrár um 
tjáningarfrelsi og sömuleiðis um heim-
ildir lögreglu til að gefa fyrirmæli. „Það 
er meginregla íslenskrar stjórnskipunar 
að enginn geti komið sér hjá því að 
hlýða yfirvaldsboði í bráð þótt hann ve-
fengi heimildir stjórnvalda, sbr. 60. gr. 
stjórnarskrárinnar. Þótt ákærði teldi sig 
hafa ástæðu til að draga í efa að heimilt 
væri að ganga svo langt sem raun ber 
vitni við vegaframkvæmdir, veitti það 
ekki rétt til að hindra framkvæmdir 
hennar á þann hátt, sem ákærði gerði,“ 
segir í dómi héraðsdóms Reykjaness. 

Úr niðurstöðu héraðsdóms Reykjaness
„Í ákærunni er ákært fyrir að hlýða 
ekki fyrirmælum lögreglu og brotið 
talið varða við 19. gr. , sbr. 41. gr. , lög-
reglulaga. Margar lærðar greinar hafa 
verið skrifaðar um rétt einstaklinga til 
skoðana- og tjáningarfrelsis og er sá 
réttur bundinn í 73. gr. stjórnarskrár 
Íslands nr. 33 frá 1944 en þar segir í 
1. mgr. : „Allir eru frjálsir skoðana 
sinna og sannfæringar.“ Í 2. mgr. segir 
að hver maður eigi rétt á að láta í ljós 
hugsanir sínar, en ábyrgjast verði hann 
þær fyrir dómi. Ritskoðun og aðrar 
sambærilegar tálmanir á tjáningar-
frelsi megi aldrei í lög leiða. Í 3. mgr. 
segir að tjáningarfrelsi megi aðeins 
setja skorður með lögum í þágu alls-
herjarreglu eða öryggis ríkisins, til 
verndar heilsu eða siðgæði manna eða 
vegna réttinda eða mannorðs annarra, 
enda teljist þær nauðsynlegar og sam-
rýmist lýðræðishefðum. 

Samkvæmt 15. gr. lögreglulaga nr. 
90/1996 er lögreglu heimilt að hafa 
afskipti af borgurunum í því skyni að 
halda uppi almannafriði og allsherj-
arreglu, til að gæta öryggis einstak-
linga og almennings eða til að afstýra 
brotum eða stöðva þau. Í þessu skyni 
er lögreglu m.a. heimilt að vísa fólki 
á brott eða fjarlægja það og fara inn 
á svæði í einkaeign og fyrirskipa 
brottflutning fólks af þeim. Í 19. gr. 
er síðan að finna almennt ákvæði sem 
kveður á um skyldu borgaranna til 
að hlýða fyrirmælum lögreglunnar. 

Það er meginregla íslenskrar stjórn-
skipunar að enginn geti komið sér 
hjá því að hlýða yfirvaldsboði í bráð 
þótt hann vefengi heimildir stjórn-
valda, sbr. 60. gr. stjórnarskrárinnar. 
Þótt ákærða teldi sig hafa ástæðu 
til að draga í efa að heimilt væri að 
ganga svo langt sem raun ber vitni við 
vegaframkvæmdir, veitti það ekki rétt 
til að hindra framkvæmdir hennar á 
þann hátt, sem ákærða gerði. Í máli 
þessu liggur fyrir að ákærða hlýddi 
ekki augljósum fyrirmælum lögreglu 
um að fara út af vinnusvæðinu og láta 
af aðgerðum sínum að því marki sem 
hún gekk á rétt annarra til að halda 
áfram lögmætum framkvæmdum og 
voru aðgerðir lögreglu því nauðsyn-
legar í umrætt sinn og samrýmast 
heimildum 3. mgr. 73. gr. stjórnar-
skrárinnar. 

Telur dómurinn engu máli skipta 
hvort merkingar hafi verið komnar 
áður eða eftir að ákærða lagðist niður 
á svæðið, þar sem henni mátti vera 
fullljóst að þegar lögreglan bað hana 
að fara af svæðinu var ákærða þá þegar 
innan merkinga um vinnusvæði. 

Þá breytir engu hvort ákærða hafi 
neitað að yfirgefa svæðið eða ekki, 
heldur felast í þeirri háttsemi einni 
að standa ekki upp og yfirgefa svæðið 
þegar henni var fyrirskipað það, með 
þeim afleiðingum að lögregla þurfti að 
bera ákærðu út af svæðinu, mótmæli 
við fyrirmælum lögreglu.“

Lögreglumenn ganga samhliða ýtunni í Gálgahrauni. Níu manns voru ákærð og dæmd eftir friðsamleg mótmæli í 
hrauninu.

Málin rædd í héraðsdómi. ómar 
ragnarsson var handtekinn en ekki 
ákærður.

Þrír lögreglumenn bera friðsaman mótmælanda í burtu. Þessi var ekki ákærð 
fyrir brot gegn valdstjórninni.
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Vegna þess að ég er stelpa
Í jafnréttis- og kynjafræðslu hafa nemendur 7. bekkjar í Öldutúnsskóla 
fengið kynningu á stöðu og réttindum stúlkna í þróunarríkjunum. Saga 
pakistönsku stúlkunnar Malölu Yousafzai var skoðuð sérstaklega. 

Saga hennar hefur vakið heims-
athygli, en hún varð fyrir árás öfga-
manna fyrir það eitt að vilja ganga 
í skóla. 

Malala fæddist 12. júlí 1997 og er 
17 ára. Hún er úr Khyber Pakhtunk-
hwa héraði í Norð-vestur Pakistan, 
en Talibanar sem fóru með völdin í 
héraðinu bönnuðu stúlkum að ganga 
í skóla. Hún hóf að skrifa blogg á vef-
síðu BBC þegar hún var 11 ára, undir 
dulnefni, þar sem hún lýsti lífinu 
undir stjórn Talibana. 

Fyrir tveimur árum þegar hún var 
á leiðinni til skóla var hún skotin 
þremur skotum. Hún særðist lífs-
hættulega, en lifði árásina af. Hún 
var í kjölfarið flutt til Englands þar 
sem hún býr nú og les undir próf, ef 
marka má breska fjölmiðla. 

Barátta hennar hefur vakið heims-
athygli og ekki síst ræða sem hún flutti 
á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 

í fyrra, þar sem hún kallaði eftir því að 
allir fengju aðgang að menntun. Það var 
svo á föstudaginn var sem tilkynnt var 
að hún hlyti Friðarverðlaun Nóbels í ár. 

Óvænt tíðindi
„Fréttin um Nóbelsverðlaunin kom bara 

á föstudagsmorgninum, þegar við vorum 
að ljúka verkefninu,“ segir Anna Lára 
Pálsdóttir, kennari í 7. Bekk Öldutúns-
skóla. 

Anna Lára segir að krakkarnir séu 
mjög áhugasamir um verkefnið. Í þessu 
tilviki hafi þau tengt sérstaklega vel við 
Malölu, en hún var á aldur við þau þegar 
hún byrjaði að skrifa um ástandið í 
heimalandinu. 

Bókin Ég, þú og við öll eftir Kolbrúnu 
Önnu Björnsdóttur og Fatimu Hossaini 

er notuð við kennsluna, en í henni er 
einmitt kafli um Malölu. En í jafnréttis-
fræðslunni hefur sérstaklega verið fjallað 
um stöðu stúlkna í mörgum löndum 
heims, og segir Anna Lára að fræðsla 
um að stúlkur fái ekki að ganga í skóla, 
séu neyddar í hjónabönd eða fái jafn-
vel aðeins að borða afganga, hafi vakið 
jafnaldra þeirra mjög til umhugsunar. 

Hér má sjá nokkrar myndanna úr ver-
kefni krakkanna í Öldutúnsskóla sem 
birtar eru með góðfúslegu leyfi. 

Með hverri pantaðri ferð styrkir þú verkefni Krabbameins-
félagsins til að berjast gegn krabbameinum hjá konum. 

Af því tilefni höfum við sérmerkt bílana okkar enn á ný 
með bleikum taxaljósum 

og munu bílstjórarnir taka fagnandi á móti þér.

Taktu bleikan bíl næst þegar þú pantar leigubíl!
„Bleika slaufan” er til sölu í bílunum okkar frá 1. – 15. október.

Styrkjum starfsemi 
Krabbameinsfélagsins 

Hreyfill / Bæjarleiðir er styrktaraðili árvekniátaks 
Krabbameinsfélagsins í október og nóvember

Tökum 
bleikan bíl!
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